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فرهنگستان ریاضی و فیزیک شاخه�های بیانیه
ایران اسالمی جمهوری علوم

کشور دانشگاه�های در پژوهش و آموزش کیفیت افت هشدار

داشته چشم�گیری کمی رشد اخیر سال�های در علمی مقاالت و دانشجویان تعداد

که می�شود مطرح دانشگاهی و علمی محافل در سؤال این اکنون است.

نسبتی چه کمی معیارهای این با صرفاً علمی پیشرفت و توسعه اندازه�گیری

فناوری و علم جایگاه تبیین علوم فرهنگستان اصلی وظایف از یکی دارد؟

کشور پژوهش و آموزش پیشرفت و تحول حرکت، روند پایش و رصد و کشور

است. رابطه این در کاستی�ها مشاهده صورت در هشدار و

بسیاری پیشران نیروی فیزیک، و ریاضی بر مشتمل پایه، علوم به�ویژه علوم،

دو در پایه علوم اجتماعی تأثیر بوده�اند. اخیر سده�های در اجتماعی تحوالت از

افراد استدالل و تحلیل نحوه و دیدگاه بر تأثیر است: داشته بیشتری نمود وجه

بشری جوامع حرکت در اساسی نقشی دو این نو. فناوری�های تولید و جامعه

و توسعه ارزیابی مالک رو این از داشته�اند. پیشرفته و مرفه جوامع سوی به

سه که است آن نافع علم است. نافع علم از استفاده و تولید علمی، پیشرفت

در به�کارگیری دانش، مرزهای به رسیدن یعنی، را، علمی توسعه اصلی هدف

اخیر سال�های در متأسفانه کند. تأمین ماهر، نیروهای تربیت و فناوری ارتقای

غلبه پژوهش- در هم و آموزش در هم علمی- ارزیابی به کمی�نگر دیدگاه�های

کیفیت به توجه بدون توسعه هدف سه به نیل اما داشته�اند. چشم�گیری نمود و

دیدگاه شد. نخواهد محقق جهانی استانداردهای رعایت و پژوهش و آموزش

ناتوان نیروهایی انباشت به صرفاً کیفیت انگاشتن نادیده و کمی توسعه بر مبتنی

داشته مؤثری نقش کشور پیشرفت و توسعه در نمی�توانند طبعاً که می�انجامد

باشند.

تعداد اساس بر صرفاً علمی پیشرفت پژوهش، ارزیابی برای کمی�نگر دیدگاه در

مطابق می�شود. سنجیده رسیده�اند چاپ به ISC یا ISI مجالت در که مقاالتی

پایش جهانی معتبر سازمان�های طرف از شده انجام دقیق و علمی بررسی�های

منظر این از ایران گرفته�اند، قرار نیز کشور مسئولین استناد مورد بارها که علوم،

معیارهای مقاالت، تعداد شاخص بر عالوه است. اول منطقه در کمی لحاظ به

همان در و شده�اند کمی که است سال�ها نیز پژوهش کیفیت سنجش آموزشی

می�شوند، درج آنها انتشارات در و اندازه�گیری نیز معتبر سازمان�های بررسی�های

ضریب معیارها از یکی می�گیرند. قرار کشور مسئولین اشاره مورد کمتر البته که

چاپ به ایران از که مقاالتی برای متأسفانه که است، مقاالت ارجاع و استناد

سه به رسیدن در نازل کیفیت با مقاالت انتشار است. پائین بسیار رسیده�اند

استعدادها و سرمایه اتالف به منجر صرفاً و نمی�کند کمکی علمی توسعه هدف

شد. خواهد

دانشگاه�های جمله از متعددی نظام�های نیز دانشگاهی آموزش بعد در

و نهادها سایر به وابسته دولتی دانشگاه�های علوم، وزارت به وابسته دولتی

سرمقاله

وحوقم د داو م
هشتاد شماره رو پیش خبرنامه شد. ساله ٢٢ ایران آمار انجمن خبرنامه

چهار سال هر در ١٣٧٢ سال پائیز از که است قدمتی پر خبرنامه از دوم و

خبرنامه سردبیر و مسئول مدیر است. گردیده منتشر فصلی به�صورت و شماره

پارسیان احمد دکتر و بهبودیان جواد دکتر آقایان ترتیب به شماره ٨٢ این در

،(١-١٢۴) طالبی هوشنگ دکتر ،(۴-١١) رجالی علی دکتر ،(٣-١)

،(٣٧-۵٢) رضایی عبدالحمید دکتر ،(١۵-٣۶) عالمت�ساز حسین محمد دکتر

،(۶٧٠-٢) خالدی جعفری مجید دکتر ،(۵٣-۶١) جباری هادی دکتر

می�باشند. (٨٢-٧٧) ایران�پناه نصراله دکتر ،(٧-٧١۶) پارسیان احمد دکتر

همچنین و تحریریه هیئت در دیگری بزرگواران اساتید، آن از یک هر همراه

در آماری علوم دانشجویان و کارشناسان اساتید، از اعم محترمی نویسندگان

بوده�اند. سهیم خبرنامه انتشار

زمینه�های در بین�المللی مهم خبرهای و کشور آماری جامعه رویدادهای و اخبار

و داخلی کنفرانس�های و سمینارها تقویم قبیل (از نزدیک رشته�های و آمار علوم

گزارش آماری، تحقیقاتی و اجرایی طرح�های نشریات، و کتب معرفی خارجی،

رابطه در نیاز مورد مباحث و نظرات طرح کنفرانس�ها)، و سمینارها برگزاری

اجرایی و پژوهشی آموزشی، مسائل خاص به�طور و آماری جوامع مسائل با

معرفی ایران، آمار انجمن اجرایی شورای مواضع و اخبار اشاعه کشور، آماری

آماری اجرایی و پژوهشی آموزشی، مسائل با مرتبط موسسات و سازمان�ها

و داخلی علمی انجمن�های معرفی و آماری علوم دانشمندان زندگینامه کشور،

است. خبرنامه اصلی و مهم مطالب جمله از خارجی

اعضای با ایران آمار انجمن ارتباطی پیوند مهم�ترین و اولین آنکه به توجه با

آماری جامعه انتظار است، انجمن خبرنامه کشور در آمار عالقمندان همه و خود

گردد. منتشر به�روزتری و پویاتر غنی�تر، محتوایی با خبرنامه که است آن کشور

مطالب ارتقای برای کشور آماری جامعه افراد همه از ایران آمار انجمن خبرنامه

و علمی گزارش�های دریافت از خبرنامه می�طلبد. استمداد خبرنامه محتوای و

مختلف حوزه�های در کشور آماری مسائل تشریح و تحلیل نظر، و نقد خبری،

به تا می�شود استدعا محترم کارشناس و گرامی استاد شما از می�نماید. استقبال

دهید. یاری خود اهداف به رسیدن در را خبرنامه خود تخصص و عالقه سهم
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و ادبیات علوم، رشته�های بین از و کردم شرکت ایالتی کنکور در دانشگاه به

کالج�های جزو که زیویرز١ سن کالج در و کردم انتخاب را «علوم» رشته بازرگانی

دانشجو پنجاه و چهارصد از سال آن شدم. قبول است، بمبئی دانشگاه مطرح

بین سال، یک از پس بودند. خانم نفر بیست تنها شدند قبول کالج این در که

رفتم. ریاضی سمت به دیگر خانم یک همراه «زیست» و «ریاضی» گرایش دو

دوباره بعد، سال در بودیم. خانم نفر دو ما تنها نفر، پنجاه و صد از ما گروه در

اصلی رشته به�عنوان را ریاضی بار این و کردم شرکت سراسری امتحان یک در

ریاضی گرایش با دانشجویان کردم. انتخاب کهاد به�عنوان را فیزیک و (مهاد)

زمین و شیمی فیزیک، مانند رشته�هایی در یا مهندسی شاخه�های به می�توانستند

بروند. نیز شناسی

اخذ به موفق سراسری، امتحان در شرکت از پس (١٣۴٠) ١٩۶١ سال در

به�عنوان امتحان این البته شدم. بمبئی دانشگاه از ریاضی کارشناسی مدرک

مقطع وارد ١٩۶١ سال در می�شد. محسوب نیز ارشد کارشناسی ورودی آزمون

آن در که نفر ٢٠ حدود از شدم. بمبئی دانشگاه در آمار رشتۀ ارشد کارشناسی

عالوه بود. ساله دو ارشد کارشناسی دوره بودیم. خانم نفر ٣ شدیم، قبول سال

امتحان شش سال دو این پایان در دوره، طول در پی در پی امتحان�های بر

می�شد تصحیح و طرح دانشگاه از خارج در آن سؤال�های که ساعتی ٣ نظری

ساعتی ۶ عملی امتحان دو هفته�، یک از پس همچنین و متوالی روز شش در را

ارشد کارشناسی مدرک با ١٩۶٣ سال در اینکه تا گذراندیم متوالی روز دو در

دکتری دوره در تحصیل ادامه برای سال همان در سپس شدم. فارغ�التحصیل

مدرک با (١٣۴۶) ١٩۶٧ ژانویه در و رفتم متحده ایاالت در پردو٢ دانشگاه به

تمرین، حل دروس داشتن ضمن دانشگاه این در شدم. فارغ�التحصیل دکتری

به�ویژه ریاضی درس ۵ شامل که را واحدی ٣ درس ١۵ شامل درسی واحد ۴۵

نداشت. واحد دکتری رساله که است گفتنی گذراندم. بود، نیز آنالیز

نور پیام اسالمی، آزاد دانشگاه�های فرهنگیان، دانشگاه مانند وزارت�خانه�ها،

جایگاه و رسالت باید کدام هر که دارند، وجود کشور در غیرانتفاعی و فراگیر

رسالت و جایگاه خلط کنند. حرکت خود مناسب مسیر در و باشند داشته را خود

وارد جدی صدمه دانشگاهی نظام در پژوهش و آموزش کیفیت به دانشگاه�ها

رسیدن برای نخبه پژوهشگران تربیت برتر دانشگاه�های رسالت می�کند. و کرده

نیروهای تربیت صرفاً دانشگاه�ها از بعضی رسالت است. گفته پیش هدف سه به

مورد کارشناسان تربیت تخصصی دانشگاه�های و است عرفی معنی به باسواد

آموزش، در مطلوب کیفیت به رسیدن دارند. عهده بر را متبوع سازمان�های نیاز

دانشگاه�های از مالی ویژه حمایت است، پژوهش کیفیت در ارتقا الزمه البته که

حال عین در و می�کند طلب را پولی دانشجوی پذیرش از آنها خودداری و برتر

است. ضروری آنها به داخلی استقالل اعطای

قرار توجه مورد باید نکته دو دانشگاهی پژوهش و آموزش کیفیت بحث در

جدی اعمال با باید دانشگاه�ها تکمیلی تحصیالت دوره�های راه�اندازی (١) گیرد:

نوبه به نیز ضوابط این خود که چند هر پذیرد؛ انجام موجود ضوابط دقیق و

هیأت اعضای (٢) شوند. اصالح و بازبینی دانشگاهیان با مشورت با باید خود

دکتری، دانشجویان ویژه به تکمیلی، تحصیالت دانشجویان بعد مرحله در و علمی

و هستند آن کیفیت پایش و دانشگاه�ها پژوهشی کارهای پیشبرد اصلی محور

توانایی و کیفیت به توجه دکتری دانشجویان و علمی هیأت اعضای جذب در لذا

گیرد. قرار اول اولویت در باید افراد علمی

ایران آمار پیشگامان با
تاتا ماه�بانو دکتر با گفتگو

بهشتی شهید دانشگاه آمار گروه ریواز فیروزه دکتر نظر زیر

F Rivaz@sbu.ac.ir

شهید دانشگاه آمار گروه علمی هیأت مددی، محسن دکتر آقای از تشکر با

مصاحبه این انجام برای کرمان باهنر

کارهای و تحصیل سابقه�ی از کوتاهی شرح لطفاً دکتر خانم •

تا فرمایید بیان خوانندگان برای اجرایی�تان و پژوهشی آموزشی،

بپردازیم. پرسش�ها به بعد

جنبش اوج در و دوم جهانی جنگ وسط در یعنی (١٣٢١) ١٩۴٢ سال در

پدرم هستم. خانواده ارشد فرزند آمدم. دنیا به بمبئی شهر در هند استقالل

سال ١٢ دبستانی پیش با مدرسه دوران بود. خانه�دار مادرم و ساختمان مهندس

سنی محدودیت زمان آن گرفتم. دیپلم (١٩۵٧) در سالگی ١۵ سن در و بود

است گفتنی رفتم. دبستان پیش به سالگی چهار در و نبود مدرسه به ورود برای

ورود جهت نمی�شد. مشخص دبیرستان در دانش�آموزان رشته دوره آن در که
1St. Xavier’s
2Purdue
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به مأمور به�عنوان دوباره ١٣۶۶ بهمن در کردم. کرمان به انتقال تقاضای تهران

مهر در یافتم. انتقال ١٣٧۴ اردیبهشت در باالخره و برگشتم باهنر شهید دانشگاه

من زمان آن از و کرد فعالیت به شروع کرمان دانشگاه در آمار بخش ١٣٧۴

هستم. بخش این عضو

در نيز واقعی داده�های از آمار تدريس در تدريس، به برگرديم •

می�كنيد؟ استفاده مسئله�ها و مثال�ها

خالصه�های باید آنها می�کنم. آشنا مینی�تب۵ نرم�افزار با را دانشجویان اول ترم از

است این آمار کنند. تفسیر را خروجی�ها و دهند تشخیص را داده�ها بد و خوب

فرمول. تعدادی نه

برای تقاضا آماری، نرم�افزارهای انواع فراوانی آیا شما نظر به •

داد؟ خواهد کاهش را آمارشناسان از گرفتن کمک

می�دهند حق خودشان به می�کنند استفاده نرم�افزارها از که کسانی همه متأسفانه

می�کنند. تأسیس نیز آماری شرکت�های حتی کنند! تفسیر را نتیجه�ها

چه باید کارشناسی دوره در خوب برنامه یک شما نظر به •

باشد؟ داشته مشخصاتی

تدریس در شود. گفته مفهومی اما کمتر باید شود گفته زیاد مطلب که این جای به

دانشجویان این که می�شوم شوکه مرتباً من تکمیلی تحصیالت دانشجویان به

نمی�دانند. را مطالب اساسی�ترین گاهی

وارد آمار رشته به می�خواهند كه دانشجويانی برای توصيه�ای آيا •

داريد؟ شوند،

که می�کنم توصیه اما می�شوند! رشته این وارد اجبار به دانشجویان این� متأسفانه

انسانی، علوم زیستی، آمار مانند وابسته رشته�های به بروند کارشناسی از پس

...

رشدند؟ حال در بیشتر دنیا در آمار از شاخه�هایی چه شما به�نظر •

.Data Mining و Financial Statistics شاید امروزه

ديگر، علوم عالقه�منديد؟ ديگری چيزهای چه به آمار از غير به •

موسيقی؟ ادبيات، ورزش،

می�کنم. توجه نیز زیست محیط مسائل به تازگی هنر! موسیقی، ادبیات،

دارید؟ توصیه�ای و نظر چه ایران آمار انجمن درباره •

است. کرده زیادی پیشرفت�های کوچکش عمر در آمار انجمن

بفرمایید. دارید، مطلبی اگر انتها در •

دهيد؟ تحصيل ادامه آمار رشته در گرفتيد تصميم كه شد چه •

مقطع در و بود مطلوب رشته��های جزو هند در همیشه آمار رشتۀ اینکه به توجه با

رشته در تحصیل ادامه به تصمیم بودم، شده آشنا آمار دروس با نیز کارشناسی

گرفتم. آمار

بود؟ چه زمان آن در آمار در شما درسی منابع •

دانشگاه�هایی چه برای کردید؟ اقدام دکتری اخذ برای زمانی چه •

فرستادید؟ تقاضا

تعدادی برای بودم، تحصیل مشغول ارشد کارشناسی دوره در که حالی در

فقط اما گرفتم، پذیرش آنها همه از دادم. پذیرش تقاضای آمریکا دانشگاه�های

سال در بنابراین و می��کرد پرداخت تحصیلی هزینه کمک که بود پردو دانشگاه

رفتم. ایندینا۴ ایالت در الفایتی٣ شهر به تحصیل ادامه برای ١٩۶٣

� شديد؟ تدريس مشغول كجا در دكتری اخذ از بعد •

شدم استخدام قراردادی به�صورت استادیار به�عنوان میشیگان ایالتی دانشگاه در

بودم. پژوهش و آموزش به مشغول آنجا سال ۵ تا و

هم آماری مشاوره به یا می�کردید پژوهش و تدریس صرفاً آیا •

می�پرداختید؟

با آمار استادان پژوهشی، و آموزشی کارهای بر عالوه بود مرسوم آنجا در

همکاری اقتصاد و روان�شناسی زیست�شناسی، کشاورزی، مانند دیگر بخش�های

آنها از می�توانستیم و می�کرد آشنا کاربردی مسائل با را ما مشاوره�ها این کنند.

کنیم. استفاده مثال به�عنوان آمار کالس�های در

شدید؟ به�کار مشغول کرمان دانشگاه در و آمدید ایران به که شد چه •

صنعتی ) آریامهر صنعتی دانشگاه دعوت با آمریکا از (١٣۵١) ١٩٧٢ سال در

گرفتم تصمیم و کردم پیدا عالقه ایران به آمدم. ایران به ساله دو قرارداد با شریف)

نداشت آمار رشته دانشگاه این چون شدم. ایران شهروند ١٣۵۴ سال در و بمانم

پس گرفتم. انتقالی بود، برنامه سازمان نظر زیر که آمار عالی آموزش مؤسسه به

١٣۵۶ سال در تا بودم نیز عالی آموزش مؤسسه چند علمی هیأت عضو آن از

گونه این به و بود چندرسانه�ای دانشگاه یک این رفتم. ایران آزاد دانشگاه به

علمی هیأت اعضای تعداد دوره این در که است گفتنی داشتم. اعتقاد تدریس

منحل ایران آزاد دانشگاه انقالب از پس بودند. کم بسیار دکتری مدرک با آمار

برای ١٣۶٣ سال در شدند. منتقل طباطبایی عالمه دانشگاه به آن اعضای و شد

جهت نیمسال یک بودم مجبور برگشتم وقتی رفتم. آمریکا به مطالعاتی فرصت

به برگشتن از پس بروم. مأمور به�عنوان کرمان باهنر شهید دانشگاه به تدریس
3Lafayette
4Indiana
5MINITAB



٨٢ شماره -٩٣ بهار دوم- و بیست سال ۴

تیائو سی. جورج دریپر، نورمن بر: تأثیرگذار

مدال ،(١٩٧٢) ویلکز یادبود جایزۀ ،(١٩۶٨) شیوهارت مدال مهم: جایزه�های

.(١٩٩٣ طالیی ،١٩۶۴ (نقره�ای گای

باکس پی. ای. جورج

مارس ٢٨-١٩١٩ اکتبر ١٨) سلطنتی انجمن عضو باکس پلهام ادوارد جورج

زمانی، سری�های تحلیل کیفیت، کنترل زمینه�های در که بود آمارشناسی (٢٠١٣

می�کرد. کار بیزی استنباط و آزمایش�ها طرح

،(٢٠٠۵ دوم (ویراست آزمایشگران برای آمار کرد: منتشر را زیر کتابهای باکس

گویلیم با ٢٠٠٨ چهارم (ویراست کنترل و پیش�بینی زمانی: سری�های تحلیل

،١٩٧٣) آماری تحلیل در بیزی استنباط و راینسل) سی. گریگوری و جنکینز

تیائو). سی. جورج با

باکس-کاکس، تبدیل�های باکس-جنکینز، مدل�های مانند نتایجی با وی نام

آر. نورمن با خودش کتاب در باکس است. همراه غیره و باکس-بنکن طرح�های

نادرست�اند، مدل�ها همۀ ”اساساً که نوشت پاسخ رویۀ روش�شناسی دربارۀ دریپر

سودمندند.” آن�ها از برخی اما

زندگی�نامه

تحصیل دانشگاه به ورود از پس شد. زاده انگلستان کنت، گریوسند، در وی

سربازی خدمت برای تحصیل پایان از پیش اما کرد، آغاز را شیمی رشتۀ در

دادن قرار برای را آزمایش�هایی دوم جهانی جنگ خالل در شد. فراخوانده

برای داد. انجام بریتانیا ارتش برای سمی گازهای معرض در کوچک جانوران

فرا خود پیش را آمار دسترس، در کتاب�های از آزمایش�هایش نتیجه�های تحلیل

درجۀ و کرد ثبت�نام لندن دانشگاه دانشگاهی کالج در جنگ از پس گرفت.

راهنمایی تحت را دکتری�اش درجۀ داشت. دریافت را آمار و ریاضی کارشناسی

کرد. اخذ لندن دانشگاه از ١٩۵٣ در پیرسون ایگان

امپراطوری شیمیایی صنایع در آمارشناس به�عنوان ١٩۵۶ تا ١٩۴٨ از باکس

عنوان به و گرفت مرخصی سال یک شیمیایی صنایع در کار هنگام می�کرد. کار

دانشگاه به بعد کرد. تدریس رالی در شمالی کارولینای دانشگاه در میهمان استاد

راه�اندازی شد. مشغول آماری پژوهش�های گروه مدیر به�عنوان و رفت پرینستون

شد. میسر باکس تشویق به عمدتاً تکنومتریکز مجله

را آمار گروه که شد منتقل ویسکانسین-مدیسون دانشگاه به ١٩۶٠ در باکس

انتخاب ویالس نام به آمار پژوهشی کرسی استاد عنوان به آنجا در کند. ایجاد

ویسکانسین- دانشگاه در استاد یک به که بود افتخاری باالترین (این شده

در را بهره�وری و کیفیت بهبود مرکز هانتر بیل و باکس می�شد.) اعطا مدیسون

سال در رسماً باکس کردند. تأسیس ویسکانسین-مدیسون دانشگاه در ١٩٨۴

شد. بازنشسته ١٩٩٢

کرد. ازدواج فیشر دختر پنج از دختر دومین فیشر جوآن با ١٩٧٨ در باکس

کرد. منتشر را فیشر زندگی�نامۀ باکس توجه قابل کمک با باکس فیشر جوآن

مارس ٢٨ تاریخ در وی بست. همسری پیمان کویست کلیر با ١٩٨۵ در باکس

بدون که می�گویند نیست. ریاضی رشته زیر آمار رشته که کنند قبول همه دارم آرزو

رشته�ها، زیادی تعداد برای مطلب این اما فهمید خوب را آمار نمی�توان ریاضی

به ریاضی رشته زیر به�عنوان را فیزیک اما است درست نیز فیزیک، ویژه به

را آمار پایه دروس اقال و است تخصص یک آمار این، بر عالوه نمی�آورند. شمار

این .... و انسانی علوم کشاورزی، بخش�های نه بدهند آمار بخش استادان باید

را مطلب این غیردولتی و دولتی سازمان�های اگر می�شود حل حدودی تا مسائل

کنند. قبول

جهان آمار مشاهیر

بهشتی شهید دانشگاه آمار گروه مشکانی، محمدرضا دکتر

mrmeshkani@gmail.com

باکس پی. ای. جورج

از یکی باکس پلهام ادوارد جورج

انگلیسی-آمریکایی مشهور آمارشناسان

بسیار آثار و داشت بار پر عمری که است

گذاشت. یادگار به خود از ارزشمندی

کتاب با را وی ایران در آمار دانشجویان

و پیش�بینی زمانی: سری�های ”تحلیل

تبدیل مانند مشهور مفهوم�هایی و کنترل”

باکس-مولر،... تبدیل باکس-کاکس،

می�شناسند.

بوده بازار در گوناگون ویراست�های با تاکنون ١٩٧١ از زمانی سری�های کتاب

ویراست�های با همراه ١٣۵٣تاکنون سال از کتاب این فارسی ترجمۀ است.

ویراست از ترجمه آخرین است. داشته قرار ایران آمارشناسان اختیار در اصلی

شده منتشر شریف صنعتی دانشگاه انتشارات سوی از اینجانب ترجمۀ به چهارم

است. شده ترجمه نیز ... عربی، چینی، روسی، زبان�های به کتاب این است.

حال شرح وی از یادبودی به�عنوان درگذشت. ٢٠١٣ مارس در باکس جورج

می�کنم. تقدیم ایران آمار انجمن خبرنامۀ خوانندگان به را وی

انگلستان کنت، گریوسند، ،١٩١٩ اکتبر ١٨ زاد:

ویسکانسین، مدیسون، سالگی)، ٩٣ سن (در ٢٠١٣ مارس ٢٨ مرگ:

متحده ایالتهای

آمریکا انگلستان، اقامت: محل

زمانی سری�های بیزی، آمار آزمایش�ها، طرح آمار: تخصص

لندن دانشگاهی کالج تحصیل: محل

هارتلی او. اچ. و پیرسون ایگان راهنما: استاد

باکس- تبدیل�های باکس-جنکینز، روش پاسخ، رویۀ روش�شناسی به: مشهور

باکس-مولر،... کاکس،

فیشر رانلد از: متأثر
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مدل به متغير يک ورود از مرحله هر در را شده ارايه تصا�دفی مدل از حاصل

مخاطره کمترين دارای که ممکن وضعيت بهترين می�توان سپس نمود، محاسبه

نياز وضعيتی چنين به رسيدن برای است طبيعی نمود. اعالم را باشد اجرا در

و کنترل مهارت بتوان آن در که است مناسب الگويی معرفی و دقيق مطالعه به

نمود. ايجاد مطالعه تحت تصادفی سامانه برای را هزينه و زمان کردن بهينه

آموزش مراکز و دانشگاه�ها در تکميلی تحصيالت دوره�های چشمگير افزايش

طوری به باشند داشته فزاينده�ای رشد علمی توليدات� که است شده باعث عالی

توليدات رشد باال�ترين حاضر حال در رسمی مراجع توسط شده ارايه آمار طبق که

مراکز در پژو�هش�ها اين از بسياری هستيم. دارا منطقه کشورهای بين در را علمی

حال در يا و گرفته انجام دولتی غير و دولتی سازمان�های و وزارتخانه�ها به وابسته

مورد کاربردی به�طور غالبا ايران در علمی توليدات اين نتايج اما است. انجام

می�توان نماييم بررسی را موضوع علمی به�طور بخواهيم اگر نمی�گيرد. قرار استفاده

فارغ می�پذيرد انجام دانشگاهی محيط�های در که تحقيقات اين از بسياری گفت

و شده مصوب پيشنهادی طرح يک به�صورت و واقعی جامعه در نيازسنجی از

حتی که می�دهد نشان نيز بين�المللی مطالعات که صورتی در می�آيد. در اجرا به

خاص علم يک برای نظری مجله�های معتبرترين از يکی در که علمی مقاله يک

جامعه در کاربردی موضوع يک برای يا و ادامه در حتما می�گردد ارايه و انجام

تحقيقات نوع بين دهنده ارتباط عنوان به مرکزی می�رسد نظر به است. بوده

ساختاری به�طور بتواند تا باشد برقرار بايد جامعه نيازهای و علمی محيط�های

مراکز در تحقيقاتی موضوعهای جامعه نياز اساس بر و نموده عمل هوشمند و

رابطه اين در مراکزی شايد گفت می�توان واقع در شود. عملياتی و تعريف علمی

توليدات نتايج بين ارتباط و فعاليت ساختاری به�طور اما باشد آمده به�وجود

مرا اين�گونه طريق از خدماتی و کشاورزی صنعتی، مختلف حوزه�های و علمی

که دريافت می�توان جهانی جامعه به گذرا نگاهی با نمی�باشد. منظم به�طور کز

نظر به است. شده داده اهميت بسيار موضوع اين به يافته توسعه کشورهای در

استفاده چگو�نگی و علمی توليدات نتايج بين دهنده ارتباط مراكز از يكی می�رسد

است. فناوری و علمی پارک�های توليد طريق از مختلف، بخش�های در آنها از

مختلف اليه�های به را علمی نوآوری�های از حاصل نتايج می�توان آن ازطريق زيرا

خدمات کشاورزی، صنعت، تخصصی بخش�های شامل که جامعه و مردم زندگی

داد. انتقال است علوم ساير و

فناوری و علم پارک

علم پارک فناوری، و تحقيقات علوم وزارت توسط شده ارايه تعريف اساس بر

هدف و می�شود اداره حرفه�ای متخصصان وسيله به که است سازمانی فناوری و

و نوآوری فرهنگ ارتقاء و تشويق طريق از جامعه ثروت افزايش آن اصلی

دانش و علم بر متکی �که است مؤسساتی و شرکتها درميان رقابت توان افزايش

علمی پارک يک هدف، اين به دستيابی برای می�کنند. فعاليت پارک محيط در

مراکز دانشگاه�ها، ميان در فناوری و دانش جريان مديريت و انگيزش ايجاد با

بر متکی شرکتهای رشد و ايجاد بازار، و خصوصی شرکت�های توسعه، و پژوهش

علمی پارک�های می�نمايد. تسهيل نو فرايند�های و رشد مراکز طريق از را نوآوری

داشت. سال ٩٣ مرگ هنگام به درگذشت. ٢٠١٣

جایزه�ها و مشاغل حرفه�ای: خدمات

عنوان به ١٩٧٩ در و آمار آمریکایی انجمن رئیس عنوان به ١٩٧٨ در باکس

انجمن از را شیوهارت مدال ١٩۶٨ در کرد. خدمت ریاضی آمار مؤسسه رئیس

سوی از ویلکز یادبود جایزۀ ١٩٧٢ در کرد. دریافت کیفیت کنترل آمریکایی

سری در افتخاری سخنران به�عنوان شد. اهدا وی به آمار آمریکایی انجمن

انجمن سوی از گای مدال اهدای و ١٩٧۴ در فیشر ای. آر. نام به سخنرانی�ها

به ١٩٧۴ در باکس هستند. وی افتخارات جزو ١٩٩٣ در انگلیس سلطنتی

عضو عنوان به ١٩٧٩ در و آمریکا علوم و هنرها فرهنگستان عضو عنوان

شد. برگزیده انگلیس سلطنتی انجمن

مقاله

طباطبايی عالمه دانشگاه آمار گروه اسکندری، فرزاد دکتر

ffeskandari@yahoo.com

به رسیدن فرا�یند در علمی تولیدات نتا�یج تبد�یل راهکارها�ی بررسی

آمار� دانش مد�یر�یت از استفاده با مناسب محصول

مقدمه

حال در که کشور سطح در تکميلی تحصيالت دانشجويان تعداد افزايش با

آموزشی موسسات پژو�هشگران توسط علمی توليدات گسترش و است افزونی

در تحقيقات اين از حاصل� نتايج از بسياری که اخير سال�های در پژو�هشی و

افزون روز گسترش و توسعه با همچنين می�گردد، مطرح نيز المللی بين سطح

کشاورزی، و خدماتی صنعتی، توليدی، مراکز و سازمان�ها در تحقيقاتی مراکز

شده ايجاد علمی توليدات نتايج از که است آن است، رو پيش که پرسشی اولين

جست. بهره و نمود استفاده بهتر محصول يک توليد فرايند در می�توان چگونه

ثروت افزايش و بهتر کيفيت با محصول يک توليد بين که بپذيريم اگر واقع در

ارايه با چگونه که نمود بررسی بايد صورت آن در دارد، وجود معنی�داری رابطه

افزايش را ملی ثروت می�توان دانش�آماری مديريت اساس بر مناسب الگوی يک

است مشخص ساختار دارای که پويا الگوی يک می�توان مسير اين برای آيا داد؟

به تا می�نمايند سعی پژوهشگران دانشگاهی محيط�های در معموال نمود؟ ارايه

پايان�نامه�های راهنمايی يا و پژوهشی طرح مقاله، ارايه مانند مختلفی روش�های

را مختلف علوم به وابسته کاربردی يا و نظری مبانی تکميلی تحصيالت دوره�های

پژو�هشگران مطالعه از حاصل نتايج بين ساختاری ارتباط عدم نمايند. مطالعه

در که آنچه تا می�گردد باعث دارد وجود واقعی جامعه در که مهمی مسايل با

در موضوع اين گردد. معنی�د�اری اطمينان عدم يک دچار می�شود ايجاد عمل

بايد واقع در است. تامل قابل کشاورزی و خدماتی صنعتی، مختلف حوزه�های

اين با مرتبط تصميم�گيران و مديران حتی و آمارشناسان دارد امکان پذيرفت

در آن در متغير چندين که باشند برخوردار پيچيده�ای وضعيت يک با موضوع

نتيجه به اعتماد قابليت و توانمندی ميزان می�توان باره اين در باشند. ارتباط
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قرارند: اين از آنها مهمترين که باشد معينی شرايط

مناسب فنی و علمی ساختار مناسب: فنی و علمی ساختار وجود •

دارد. بستگی منطقه در تحقيقاتی مراکز و دانشگاه�ها وجود به بيشتر

تابع شرط اين تحقق مناسب: اقتصادی و صنعتی زيرساخت وجود •

معمولی شرکت�های يا و باال فناوری مؤسساتصاحب و شرکت�ها وجود

است. باال فناوری طالب

شبکه��های وجود به منوط شرط اين تحقق مناسب: زندگی سطح وجود •

مخابراتی، شبکه�های اتوبان)، يا مترو فرودگاه، به (نزديکی نقل و حمل

است. آموزشی و هنری و فرهنگی فعاليت�های

متخصص کار نيروی تأمين برای الزم منابع وجود منابع: وجود •

حتی و ملی منطقه�ای، بازارهای به بودن نزديک پشتيبانی�کننده، و

بين�المللی.
تأسيسات زمين، ارائه و آوردن فراهم طريق از تحقيقاتی يا پژوهشی پارک�های

قانونی، تسهيالت و متمرکز پژوهشی کارگاه�های و آزمايشگاه�ها زيربنايی،

متمرکز يکفضای در را تحقيقاتی مؤسسات و شرکتها واحدها، اجتماع موجبات

يا و دانشگاهی قطب�های مجاورت در معموال مجموعه�ها اين می�نمايد. فراهم

مناسب فضای ايجاد ضمن و می�گيرند، شکل اقتصادی و صنعتی قطب�های

رشد موجبات آن، نتايج تجاری�سازی و کاربردی پژوهش�های انجام جهت

و واحدها اين فيزيکی مجاورت از ناشی هم�افزايی می�سازند. فراهم را تحقيقات

پارک�ها اين مزايای از جاری هزينه�های و اوليه سرمايه�گذاری هزينه�های کاهش

شامل که تقسيم دسته دو به فعاليت نوع نظر از پژوهشی پارک�های است.

نزديکی در مناسب فضايی در دانشگاه�ها توسط معموال که علمی پارک�های

پارک در مستقر صنايع صاحبان بين متقابلی همکاری و می�شود برپا دانشگاه

صنعتی قطبهای نزديکی در معموال که فناوری پارک و می�آيد به�وجود دانشگاه و

منطقه در موجود صنايع تحقيقاتی ارتباطات گسترش هدف با و می�شوند ايجاد

می�گيرند. شکل منطقه دانشگاه�های پژوهشی واحدهای با

هر معموال و ندارد وجود فناوری و علم پارک�های گونه�های برای دقيقی تعريف

پارک�های نام و سياست�ها ويژگی�ها، موجود، نيازهای به بنا موسسه يا کشور

گروه دو به را پارک�ها اين می�توان حال عين در می�نمايد. تعيين را خود دانش

کرد. تقسيم اصلی

تاثيرگذار عامل به�عنوان فناور�ی و علم پارک�های راهبردی نقش خصوص در

توليد و علمی مراکز در علمی فعاليت�های نتايج بين ارتباط ايجاد در مهم

خدمات، و کشاورزی صنعت، تخصصی بخش�های در مناسب محصول يک

به�عنوان اما است. شده گرفته انجام بين�المللی و داخلی مختلف بررسی�های

دراين چيست؟ محصول دقيق تعريف اصوال كه نمود بررسی بايد اول پرسش

كيفيت مديران بين�المللی كنفرانس سومين در ( ١٣٨١) زنجانی خادمی باره

بيان خدماتی سيستم�های در محصول تعريف چگونگی عنوان با مقاله�ای طی

را سامانه آن خروجی صورت آن در بگيريم نظر در را سامانه يك اگر می�نمايد

و مناسب تأسيسات و کاری فضاهای و باال افزودۀ ارزش با خدماتی همچنين

می�نمايند. ارائه پارک در مستقر مؤسسات به کيفی

است واحدی فناوری پارک گفت می�توان فناوری پارک مورد در ديگر تعريفی در

باشد: زير شرايط دارای که

باشد. ارتباط در پژوهشی و آموزشی مؤسسات با •

�نمايد. فراهم تجاری واحدهای برای را پشتيبانی خدمات و زيرساخت�ها •

باشد. داشته عهده بر را فناوری انتقال و توسعه وظيفه •

موانع از يکی دانشگاه، و صنعت ساختاری زنجيره تکميل عدم تاريخی، نظر از

و شهرک�ها پيدايش موجب امر اين است. کشورها اقتصادی و علمی توسعه

ديگر در آن از پس و آمريکا در ابتدا ١٩۶٠ دهه از فناوری و علم پارک�های

وظايف شرح از گسترده�ای طيف با و مختلف ابعاد در که گرديد جهان کشورهای

از بعضی در يافتند. توسعه فناوری بر مبتنی اقتصاد زنجيره از حلقه�ای عنوان به

به�کار فناوری تحقيقات پارک يا تحقيقاتی پارک فناوری، پارک اصطالح کشور�ها

رايج�تر علمی پارک اصطالح اروپايی کشورهای از برخی و بريتانيا در اما می�رود،

پارک�های امروزه دارد. کاربرد بسيار فناوری قطب عبارت نيز فرانسه در است.

ايفا جهان اقتصاد پيشبرد در عمده�ای بسيار نقش فناوری و تحقيقاتی علمی،

کوچک شرکت�های فعاليت امکان بر عالوه فناوری و علم پارک�های می�کنند.

جهت را الزم بستر اقتصادی، محيط يک در کارآفرين و محور دانش متوسط و

خارجی سرمايه�گذاری جذب باال، افزوده ارزش با توليد فناوری، توسعه و انتقال

می�نمايد. فراهم را جهانی بازارهای به صنعتی واحدهای و کارآفرينان ورود و

حوزه در که است زياد مراکز گونه اين خدمات عمده که است داده نشان بررسی�ها

و کارپردازی دورنگار، و تلفن به دسترسی اسکان، به می�توان عمومی خدمات

و سمعی تجهيزات کنفرانس، اتاق�های از استفاده امکان دبيرخانه�ای، خدمات

می�توان رسانی اطالع خدمات حوزه در نمود. اشاره آمد و رفت سرويس و بصری

نمود. اشاره مهندسی نرم�افزارهای و اطالع�رسانی مراکز اينترنت، کتابخانه، به

و مالی مديريتی، مشاوره�های به می�توان آموزشی و مشاوره�ای خدمات حوزه در

آموزشی دوره�های يا و سمينار برگزاری حقوقی، و حسابداری خدمات بازرگانی،

فنی خدمات حوزه در همچنين . نمود اشاره نوپا شرکت�های برای نياز مورد

و آزمايشگاهی امکانات از استفاده مهندسی، فنی خدمات ارائه به تخصصی و

سراميک، و مواد شيمی، بيوتکنولوژی، غذايی، صنايع آزمايشگاه نظير کارگاهی

محدود توليد پايلوت�های و ابزار ماشين کارگاه مکانيک، الکترونيک، و برق

استفاده امکان تسهيل به هم اعتباری و مالی خدمات برای نمود. اشاره می�توان

سرمايه�گذاران، جذب و مالی منابع شناسايی تحقيقاتی، و خدماتی اعتبارات از

ثبت حوزه در و تحقيقاتی پروژه�های و طرح�ها مصوب اعتبارات جذب در تسهيل

نوآوری�های و ابداعات حاصل که است فراهم سادگی به امکان اين اختراعات

و ثبت آنان خود به�نام فناوری و علمی شهرک�های و پارک�ها در پژوهشگران

بماند. محفوظ آنان حقوق

دارای بايد می�شود، انتخاب پارک�ها اين احداث برای که محلی نمود توجه بايد
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محور دانش پروژه�های انجام محوريت با فيزيکی مکان�های ايجاد فنی دانش

علمی”، ”پارك�های چون مختلفی عناوين تحت فيزيکی مکان�های اين است.

ايجاد مختلف درکشورهای غيره و تكنولوژيك” ”مناطق تحقيقاتی”، ”شهرك�های

مناسبی تالش�های ضرورتی چنين درک جهت به نيز ايران کشور در شده�اند.

به نسبت گاهی آ کسب بين اين در است. شده مکان�هايی چنين ايجاد برای

آنها تمرکز حوزه بررسی و کشور در فناوری و علم پارک�های وظايف و اهداف

حوزه اين در آينده سياست�گذاری�های برای ويژه اهميتی از نوآوری فرآيند در

تاملی عنوان با (١٣٨٩) شيبانی توسط که ديگر مطالعه�ای در است. برخوردار

با ١۴٠۴ سال در اقتصادی و فناوری علمی، اول جايگاه احراز راهکارهای در

شهيد دانشگاه آيينه مجله در که کشور ساله بيست انداز چشم سند به استناد

اول رتبه به ارتقا مراحل هرم که می�نمايد عنوان است رسيده چاپ به بهشتی

مراکز در مقاله علمی آثار انتشار و توليد شامل به�ترتيب منطقه در وفناوری علم

در و ثروت و سرانه درآمد توليد، ، فنی دانش اختراع، و فنی دانش توليد علمی،

که می�کند بيان محترم نويسنده مقاله اين در بود. خواهد نشان و اقتدار توليد آخر

اين که است رسيده سرانجام به داشته�اند انتظار دانشگاه�ها از آنچه هر دولت�ها

و تکميلی تحصيالت دوره�های ايجاد علمی، مقاله�های توليد در می�تواند موضوع

در مختلف علوم پيشرفت با متناسب المللی بين و داخلی معتبر نتايج انتشار

(٢٠١٢) اومر توسط که مقاله�ای در نيز بين�المللی به�صورت اما باشد. جهان

دانش و فناوری با اطالعاتی شبکه ارتباط در آمد کار الگوی يک گرديد ارايه

نوع اساس بر است شده سعی اومر توسط شده ارايه الگوی در است. شده ارايه

مطالعه را علمی محيط�های در شده ايجاد داده�های مختلف عوامل بين ارتباط

نما�يد.

و علم پارك�های مانند مركزی از استفاده اهميت می�شود ديده كه طور همان

اما است. شده ديده مختلف محصوالت خصوص در مطالعه و بررسی در فناوری

مطالعه اين اصلی هدف به�عنوان و گيرد قرار بررسی مورد می�تواند كه چه آن

می�توان چگونه پويا آماری مدل�های از استفاده با كه است اين گرفته قرار نيز

برای کاربرد در می�دانيم زيرا پرداخت. فرايند يك در بهتر محصول مطالعه به

که آنجايی از و است درست و دقيق اطالعات ارايه به نياز تصميم�گيری و بررسی

مناسب آماری روش�های از استفاده با آماری داده�های طريق از درست اطالعات

و آماری دانش آمار، اهميت متوجه برنامه�ريزان و مديران لذا است، امکان�پذير

آمارشناس يک معموال حالت اين در شده�اند. داده�ها تحليل برای آماری مدل�های

است: روبرو زير نگرش دو با همواره

آمار موضوعات شعاع از خارج در آمارشناس مطالعات وسعت دايره -١

باشد؟ بايد چقدر

سامانه يک از که شرايطی در آماری مدل�های به ديگر علوم وابستگی -٢

است؟ ميزان چه به هستند برخوردار تصادفی پيچيده

که مسايلی با آمارشناس برخورد شيوه که پرسيد بايد فوق موضوع دو ادغام با

مطالعه با باشد. بايد چگونه دارد وجود متغيری چند تصادفی سامانه يک آنها در

يك ديد از كه بايدگفت اما است. معلوم قبل از محصول اين و می�ناميم محصول

و تصا�دفی متغير چندين �تركيب از حاصل سامانه�های كه �آنجايی از آمار�شناس

نتيجه در و هستند تصادفی نيز بررسی مورد سامانه�های لذا هستند غيرتصادفی

و شناخت با كه بود خواهد سامانه رفتار از تابعی شده ايجاد محصول نوع

احتمال می�توان گرفت خواهد قرار مدل�آماری يك ساختار در كه تابع آن ارايه

يك از دقيقتری تعريف بخواهيم اگر واقع در نمود. تعيين را محصول آن وقوع

به�عنوان كه آنچه هر از است عبارت محصول كه گفت بايد باشيم داشته محصول

در محصول يك به�عنوان است پويا متغيری چند تصادفی سامانه يك خروجی

تعيين مطالعه مورد سامانه بر منطبق آماری مدل را آن نوع و می�گردد گرفته نظر

زباله�های جمع�آوری برنامه اگر شهری خدمات حوزه در مثال به�عنوان می�نمايد.

آن در شود، نظرگرفته در تصادفی متغيری چند سامانه�های از يكی به�عنوان شهری

مناسب آماری مدل يك نوشتن با آن در كه پويا برنامه�ريزی يك اساس بر صورت

بود خواهد محصول يك به�عنوان آن نتيجه شده، شناسايی گذار تاثير عوامل كه

يك از اگر اما باشد. داشته به�همراه آلودگی از فارغ و تميز محيطی می�تواند و

تاثير آن در كه به�طوری گردد استفاده باشد برخودار كمتری كارايی از كه مدلی

آن محصول می�تواند صورت آن در باشد، نشده تعيين درستی به مختلف عوامل

محصول همان كه پاسخ واقع در باشد. داشته همراه به آلوده و كثيف محيطی

يك از می�توان آن مطالعه برای و است وضعيتی دو توزيع يك به�عنوان است

لزوما می�شود ديده كه همان�طور نمود. استفاده لوجستيك رگرسيون آماری مدل

نتيجه محصول باشد. شده توليد صنعتی مراكز در كه نيست كاال يك محصول

در اكنون باشد. شده منطبق تصادفی سامانه يك بر كه است آماری مدل يك رفتار

است تحقيقاتی كار يك به�عنوان شهری زباله�های جمع�آوری موضوع بگيريد نظر

كار نتيجه فرايند باشد. شده انجام پژوهشی و آموزشی موسسات از يكی در كه

پايان�نامه پژوهشی، طرح يك به�عنوان كه تحقيقاتی كار آن در شده انجام پژو�هشی

در می�تواند زمانی است پژوهشی علمی مقاله يك يا و تكميلی تحصيالت دوره

بهتر محصول يك به�عنوان و گرفته قرار بررسی مورد علمی–تحقيقاتی پاركهای

مناسب آماری مدل�های از كه برسد شهری برنامه�ريزان و مديران استفاده مورد

تمام در موضوع اين باشد. شده استفاده است برخوردار بااليی كارايی از كه

است. برقرار علوم مختلف حوزه�های

علمی-تحقيقاتی مطالعه يك ساختار در اگر مثال به�عنوان نيز اقتصادی حوزه در

اين محصول شود توجه بورس بازار در سهام بازده موضوع به شود خواسته

باال در می�تواند گردد انجام مناسبی آماری مدل�های از استفاده با اگر مطالعه

را زيان�باری تورمی آثار می�تواند نيز مقابل در و باشد گذار تاثير سهام سود رفتن

در می�تواند كاربردی به�طور مطالعات اينگونه می�رسد نظر به باشد. داشته به�همراه

محيطی در كاربردی علوم متخصصين و دانشگاه استادان از تركيبی با كه محيطی

علم پارك�های همان مراكز اين شود. تشكيل توليدی مراكز و دانشگاه از غير

انجام (١٣٩١) سرداری و حاجی�زاده توسط که مطالعه�ای در است. فناوری و

کشورها برای رقابتی مزيتی به�عنوان دانش امروز، دنيای در گرديد بيان� گرفت

به�ويژه دانش، توسعه زمينه�ی در نظر مورد راهکارهای از يکی می�شود. تلقی
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و دانشگاه استادان طرف از دانشگاهی و عالی آموزش مراکز در ساله هر معموال

در تحقيقاتی طرح�های دانشگاه، از خارج در تحقيقاتی مركز طرف از همچنين

مطرح خدماتی و پزشکی کشاورزی، صنعت، جمله از علوم مختلف حوزه�های

چرخه در اگر اما می�انجامد. علم توليد به معموال تحقيقات اين�گونه می�گردد

در می�توان علمی توليدات نتايج از استفاده با گردد ادغام يكديگر با پيشنهادی

باشند. سهيم برتر كيفيت و افزايش با همراه بهتر محصول توليد

نوين، سازمان�های هستند. رويدادها مورد در مجرد و عينی واقعيت�های داده�ها

شركت�ها، می�كنند. ذخيره اطالعات فن�آوری سامانه يك در را داده�ها معموال

ارزشيابی هزينه و سرعت ظرفيت حسب بر كمی نظر از را داده�ها مديريت

عناصر و خام مواد داده�ها دارند. احتياج داده�ها انواع به سازمان�ها همه می�كنند،

می�آيند. به�شمار تصميم�گيری برای نياز مورد

”information” و بوده دادن” ”شكل معنای به انگليسی در ”inform” واژه

در اطالعات است. اطالعات دريافت�كننده ديد و بينش دادن شكل معنی به نيز

آماری داده�های طريق از اطالعات اين اينجا در می�آيد. به�شمار پيام نوعی واقع

دهنده ارائه� كه می�شوند تبديل اطالعات به زمانی آماری داده�های می�گردد. ايجاد

آماری، داده�های به ارزش افزودن با ببخشد. آنها به خاصی مفهوم و معنی آنها

می�توان آمده به�عمل بررسی�های با می�كنيم. تبديل اطالعات به را آنها واقع در

می�گيرند. ريشه آماری داده�ها از اطالعات و اطالعات از آماری دانش گفت

آماری داده�های طريق از باال آماری دانش يک به رسيدن برای گفت می�توان

می�گيرد: قرار زير درشرايط معموال

خاص شرايطی مورد در كه اطالعاتی پيشنهادی: روش�های بين مقايسه -١

دارد؟ يادگيری شرايط به مربوط اطالعات با تفاوتی چه داريم،

چه موجود، اطالعات از نمود بررسی بايد داده�ها: آماری استنباط -٢

كرد؟ تصميم�گيری برای می�توان استنباطی

چه دانش مديريت در پيشنهادی روش�های از كدام هر ارتباطات: -٣

دارند؟ يكديگر با ارتباطی

در آن اقبال ميزان و شده انجام فعاليت بررسی برای بينی: باز و اصالح -۴

و گذاشته بحث به را موضوع تا است نياز مختلف افراد و گروه�ها ميان

دانش�آفرين، عمليات اين كه است آشكار شويم. گاه آ ديگران نظرات از

می�گيرد. صورت انسان�ها بين

می�يابيم. پيام�ها در را اطالعات مبادالتو و آماری پرونده�های در را داده�ها معموال

به�دست سازمانی روندهای از حتی و گاه آ گروه�های يا افراد از را آماری دانش اما

از كه اين به�دليل كه هستند موجود شده پردازش داده�های اطالعات، می�آوريم.

آن به نياز هستند. شده تشكيل تصادفی غير و تصادفی داده�های از مجموعه�ای

آوری جمع اطالعات مجموعه اما گردد. شناسايی آن�ها درون اطالعات تا دارند

كه چيزی اطالع گفت می�توان دقيق�تر به�طور می�گردد. آماری دانش به تبديل شده

نمی�دانيم، چيزی آنها به نسبت كه امكاناتی مجموعه ميان از می�توانيم آن كمك به

در كه است شناختی يا گاهی آ درك، آماری، دانش اما بزنيم. انتخاب به دست

دارد، وجود علوم ساير بر�نامه�ريزا�ن و مديران اطراف در که تصادفی سامانه�های

کنند پيدا دسترسی جالبی موضوع�های به آنان به مراجعه با می�توانند آمارشناسان

بود. خواهد دسترس قابل آمار حوزه در جديد نظريه يک ارايه با آنها پاسخ که

موضوع آن تنظيم و طرح با می�توانند آمار متخصصين که است حال همين در

پايان در تا بپردازد داده تحليل به مراحلی طی هوشمند و مناسب ساختاری در

را کافی آماری دانش می�نمايد استخراج داده�ها از که متفاوت اطالعات اخذ با

آن مديريت و آماری دانش اين کسب نمايد. ايجاد مديران تصميم�گيری برای

نمايد وصل يکديگر به را يکديگر از منفصل اما مهم حلقه دو می�تواند

انديشمندان توسط که علمی محيط�های در شده ايجاد نوآوری و توليد -١

به�صورت مطالب اين از بسياری شهرت که است شده ايجاد مختلف علوم

است. شده مطرح بين�المللی

صنعتی، مختلف مراکز توسط علوم مختلف حوزه�های در که محصوالتی -٢

است. شده ايجاد کشاورزی و خدماتی

حلقه دو کارآمد و هوشمند به�طور بخواهيم اگر پشنهادی طرح يک به�عنوان

اطالعات چرخش آن در که زير الگوی نماييم وصل هم به را يکديگر از منفصل

می�نمايد ايجاد تصادفی متغيری چند سامانه�های در آماری دانش از استفاده با

آنها ارتباط نحوه و نهادی پيش الگوی تشريح به ادامه در می�نماييم. معرفی را

می�شويم. يکديگر با
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پيچيده سيستم يک شبيه�سازی ويژگيهای به ابتدا در تا می�شود سعی پژوهشی هر

سپس پرداخته، محاسباتی و تعيينی مفهومی، تصادفی مدل�های در متغيره چند

که سيستم خروجی بر موثر کمکی عوامل اساس بر را آنها توانمندی و اعتبار

دهد. قرار بررسی مورد می�نمايد، ايجاد را خطا کمترين

نمود: عنوان زير به�صورت می�توان را شبيه�سازی فوايد شبيه�سازی: فوايد

زمان افزايش و کاهش در مهارت •

تغييرات منابع کنترل در مهارت •

اندازه�گيريها در خطا از اجتناب •

سيستم وضعيت بازنگری در مهارت •

تکرارپذيری قابليت •

جزييات وضعيت کنترل •

مراكز در شده توليد آماری داده�های اگر گفت می�توان پيشنهاد به�عنوان پايان در

اين در شده ارايه الگوی از استفاده با فناوری و علم پارك�های خصوصا و علمی

توانسته�ايم را اطالعات بيشترين صورت آن در گيرد قرار بررسی مورد مطالعه

نماييم. مديريت را آن آماری دانش و نموده كسب
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گام يك و می�آيد به�دست زمان طول در و تجربه يا مشاهده تحقيق، مطالعه، خالل

اطالعات به پردازش با خام) (اطالعات داده�ها يعنی دارد، قرار اطالعات از بعد

مرحله در و است يكسان و مساوی همه برای اطالعات اين كه می�شود تبديل

به می�شود. توليد كه است دانشی می�شود، آن از كه استفاده�ای و برداشت بعد،

آماری داده�های از مهم�تر بسيار آماری دانش گفت می�توان كه است دليل همين

راهكاری دنبال به همواره بايد اما است. آماری داده�های از حاصل اطالعات و

كاربرد زيرا نماييم. مديريت را آماری داده�های از حاصل دانش بتوانيم تا باشيم

و بود خواهد خدماتی و كشاورزی صنعت، مختلف حوزه�های در آماری داده�های

كه فناوری و علم پارك�های در داده�ها گونه اين شد گفته آن از پيش كه همان�طور

موضوع اين می�باشد. است توليدی مختلف مراكز و دانشگاه ميان دهنده ارتباط

نمايد. كمترين را شده ايجاد خطای اطالعات فن�آوری گيری كار به با

سريع�تری چرخه به محيط، در موجود تغييرات به توجه با حاضر حال در سازمان�ها

با اصلی نيروی منزله به دانش شناخت و درك دارند. نياز آماری دانش توليد از

آورده به�وجود را سازمان�هايی و است. شده برابر دو فن�آوری توسعه از استفاده

با كاركنان آن در كه می�انديشند دانش از جديدی فضای و محيط به كه است

اطالعات فناوری صنعت طرفداران می�كنند. كار بيشتری تأثيرپذيری و مهارت

منجر الكترونيكی رسانه�های طريق از افراد ارتباط كه داده�اند گسترش را باور اين

به كه فعاليت�هايی عمده بخش می�شود. يكديگر به آنها دانش و بينش انتقال به

است. اطالعات پايه بر می�شود، انجام آماری دانش مديريت نام

مدل يک بر مبتنی متغيره چند پيچيده سيستم يک شبيه�سازی تحليل و بررسی

غيراندازه�پذير و اندازه�پذير موثر عوامل از ترکيبی آن در که توانمند پويای تصادفی

مدير يک اختيار در موجود ابزار پرکاربرد�ترين از يکی حاضر حال در دارد، وجود

اصول اساس بر سيستمی چنين شبيه�سازی است. کاربردی علوم متخصص يا و

تصادفی يافته تعميم مدل در و شده شناسايی اصلی عوامل کليه آن در که علمی

را پيشنهادی روش اجرايی عملکرد ارزيابی امکان گيرند، قرار استفاده مورد

آن اساس بر لذا می�نمايد، ايجاد واقعی سيستم يک در کارگيری به از پيش

مقايسه امکان واقعی، پيچيده متغيره چند سيستم در اختالل ايجاد بدون می�توان

اساسی اهداف از معموال نمود. فراهم را متفاوت اجرايی گزينه�های برتری و

با که است آن خط، از خارج شرايط در پيچيده�ای سيستم�های چنين شبيه�سازی

مقدار محاسبه نهايی، مدل در پاسخ خروجی بر اثرگذار و مهم عوامل کليه وجود

در ممکن مقدار کمترين به آن کاهش و پيشنهادی تصادفی مدل خطای دقيق

تصادفی مدل از استفاده ريسک ميزان بتوان که به�طوری می�باشد، کار دستور

رساند. حداقل به خط داخل شرايط در را شده سازی شبيه

برنامه از حاصل مدل به اعتماد قابليت و توانمندی ميزان آماری، لحاظ به

محاسبه مدل به متغير يک ورود از مرحله هر در می�توان را شده شبيه�سازی

اجرا در ريسک کمترين دارای که ممکن وضعيت بهترين می��توان سپس نمود،

به نياز وضعيتی چنين به رسيدن برای است طبيعی نمود. اعالم را می�باشد

و کنترل مهارت بتوان آن در که است مناسب الگويی معرفی و دقيق مطالعه

در نمود. ايجاد مطالعه تحت تصادفی سيستم برای را هزينه و زمان کردن بهينه
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کارکنان و مالی منابع بر شده اعمال محدودیت�های و کنترل�ها -٢

آماری خطاهای با نادرست برخورد نحوه -٣

مفاهیم و تعاریف در تغییر -۴

آماری طبقه�بندی�های و دسته�بندی�ها در تغییر -۵

داده�ها و اعداد برخی در تغییر ایجاد -۶

اطالعات و آمار اعالم زمانبندی کردن طوالنی -٧

داده�ها محرمانگی رعایت عدم -٨

سیاسی مطالعات برخی انجام برای آمار تولید مراکز از استفاده -٩

شده منتشر آمارهای برخی نمودن اعتبار بی در گسترده فعالیت -١٠

در مطرح مباحث با دقیقاً نکات این تمامی می�شود مشاهده که همانطور

انجام آوری، جمع آماری، مطالعه طراحی و سیاستگذاری زمان در آماری سواد

موضوع شدن روشن برای هستند. مرتبط آماری گزارش�های تهیه و محاسبات

می�پردازیم. موارد برخی بیشتر توضیح به

مدیریتی بخش برای آماری سواد لزوم کرد اشاره آن به می�توان که نکته�ای اولین

مبتنی درست تصمیم�گیری و تصمیم�سازی با تا است جامعه مختلف سطوح در

نمایند. جلوگیری فاجعه وقوع از آمار، کارشناسان نظر بر

گرفت تصمیم تاچر مارگارت خانم انگلستان، کشور در ١٩٨١ سال در مثال برای

و نماید محدود را انگلستان آمار تولید مراکز سازمانی ماموریت و وظایف تا

جهت بلکه همگانی، انتشار برای نه را شده تولید آمارهای تا نمود موظف را آنها

بودجه کاهش تصمیم این از بعد و نمایند تولید دولتمردان و سیاستمداران استفاده

پیکره بر جدی لطمه که شد گرفته نظر در انگلستان آماری مراکز برای شدیدی

تالش�های با نابجا تصمیم این که نپایید دیری نمود. وارد کشور این رسمی آمار

گردید. لغو انگلستان آمار انجمن

روش�های زمینه در گسترده�ای بحث آمریکا کنگره ١٩٩٠ سال اواخر در

از برخی و انداخت به�راه کشور این ٢٠٠٠ سال سرشماری برای نمونه�گیری

اختصاص و تحقیقات انجام با کافی دانش بدون سیاستمداران و سناتورها

مخالفت داده�ها گردآوری اریبی�های تصحیح جهت آزمون پیش برای الزم بودجه

و شد مواجه زیاد چالش�های با باال، هزینه رغم علی تحقیق این نتایج و کردند

گردید. تلقی استناد قابل غیر عمال

فشار تحت کشور این تجارت وزارت طرف از آرژانتین آمار مرکز ٢٠٠٧ سال در

ارایه دولتی قیمت�های اساس بر را زندگی هزینه شاخص تا گرفت قرار زیادی

واقعی قیمتهای ارایه از و نماید تنظیم کشور آن نهادهای و سازمان�ها توسط شده

آماری کارشناسان از برخی که شد آفرین مشکل آنجا تا مسئله این کند. پرهیز

شدند. اخراج فرمان از امتناع علت به سازمان این

با ارتباط در تصمیم�ها از بسیاری اروپا، اتحادیه در نیز حاضر حال در حتی
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پایدار توسعه الزمه رسمی آمار مراکز استقالل و ملی سطح در آماری سواد

طرح ساز زمینه آمار جهانی سال به�عنوان ٢٠١٣ سال می�دانیم که همانطور

بودن به�روز و دقت صحت، زمینه در راهبردی موضوعات برخی گسترش و

بر آماری، سواد از بهره�مند جوامع در بود. رسمی آمارهای مخصوصاً آمارها

استقالل به نیاز اعتماد قابل و صحیح آمارهای تولید که نیست پوشیده کسی

کشورهای پیشرفته�ترین در حتی دارد. رسمی آمارهای دست�اندرکار دستگاه�های

سیاسی منابع و رسمی آمارهای تولید�کننده سازمان�های بین ارتباط نیز دنیا

تولید مراکز الزم رای استقالل و آمارها انتشار و تولید اصول بر اقتصادی یا

با رابطه در روشنی قوانین �کنون تا است. گذار تاثیر بین�المللی و ملی آمارهای

روز به و دقت صحت، تقویت، جهت آماری مراکز استقالل الزم میزان و مفهوم

تالش�های اخیر سال�های در گرچه نشده، ارایه شده تولید رسمی آمارهای بودن

ارایه بین�المللی مستند اولین است. گرفته صورت راستا این در مالحظه�ای قابل

سازمان آمار کمیسیون مصوب رسمی آمارهای اساسی اصول زمینه، این در شده

آمارهای کننده تولید مراکز در الزم حساسیت که می�باشد، ١٩٩۴ سال در ملل

به زمان آن از است. کرده ایجاد موضوع این به نسبت را دنیا سراسر در رسمی

و گردیده منتشر پیشرو سازمان�های توسط متعددی گزارش�های و مطالعات بعد

پذیرفته صورت مختلف کشورهای در موضوع تقویت جهت متفاوتی اقدامات

اقدامات تاریخچه، موضوع، بررسی به اجمالی به�صورت مقاله این در که است

می�پردازیم. پیش�رو راه و کنون تا گرفته صورت

در ملل سازمان توسط شده چاپ مقاالت از یکی ادعای طبق که موردی ده به اگر

بیاندازیم نگاهی شود می دنیا در آمارها برخی صحت عدم باعث ،١٩٩۴ سال

جامعه می�تواند چگونه آماری سواد در مطرح مباحث در قوت که می�کنیم مشاهده

از: عبارتند مورد ده این کند. کمک اشتباه از جلوگیری و پایدار توسعه راه در را

آمار کننده تولید دستگاه�های ماموریت دقیق تعیین عدم -١
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راهبرد به محوری عرضه راهبرد از آماری مراکز ١٩٨٩ تا ١٩۶۵ سال از یعنی

یک به�عنوان خود آماری محصوالت روی بر و دادند روش تغییر محوری تقاضا

شد باعث کار این نمودند. ارایه کاربران به و گذاشته قیمت اجتماعی خدمت

ارتباط و شده تقویت گذاران سرمایه توسط جامعه عموم درسطح آماری سواد تا

به�وجود شده ارایه آمارهای دقت با آمار تولیدکننده مراکز استقالل بین موثری

جامعه مختلف اقشار آماری سواد تقویت جهت برنامه�هایی موازی به�صورت آید.

رعایت جهت اروپایی و آمریکایی کشورهای مخصوصا کشورهای از بسیاری در

آمد. در اجرا به افراد حقوق

متمرکز به�صورت اقتصادی تصمیمات که کشورهایی در مخصوصاً زمان این در

اقتصادی سیاست�های نتایج کنترل آمار، تولید مراکز اصلی کارکرد می�شد گرفته

در که اقتصاددانانی و دولتمردان برای گزارش تهیه و بودند آمده در اجرا به که بود

زمان این در آماردانان کارکرد بهترین بتوان شاید می�کردند. فعالیت زمینه�ها این

مراکز دانست. نیازها این ساماندهی راستای در عظیمی طرح�های اجرای را

را آمارهایی اقتصادی، تصمیمات با مرتبط وزارتخانه�های مانند اقتصادی دولتی

دسترس در خدمات یا تولید قسمت در آمارها این آنکه بدون می�کردند تقاضا

استفاده و اطالعات تقویت جهت شده تولید آمار از حقیقت در باشد. دیگر افراد

تصمیم�گیری جهت در آمار آن از تصمیم�گیران تنها و نمی�شد استفاده هدف جامعه

مشخصی رابطه آماردانان بنابراین می�کردند. استفاده فصلی گزارش�های تهیه یا

برلین، دیوار تخریب از بعد نداشتند. بازار تحلیلگران یا اقتصادی فعاالن با

را زیادی افراد اروپا، در خصوصی بخش فعالیت افزایش و محور بازار سیستم

اجتماعی مسئولیت�های و اقتصادی تصمیم�های در تا کرد مجبور جامعه سطح در

گسترش آماری و اطالعاتی سیستم�های به نیاز تا شد باعث امر این و شوند وارد

آماردانان توسط شده تولید آمارهای به مردم اعتماد جلب دیگر طرف از کند. پیدا

و ١٩٨٩ سال ماه�های آخرین در کرد. پیدا اهمیت آماری سواد سطح افزایش و

دریافتند شرقی اروپای و مرکزی اروپای کشورهای آماردانان ١٩٩٠ سال ابتدای

زمینه بدون آنها شده ارایه آمارهای به نسبت مردم در اعتمادی چنین جلب که

در را متعددی شواهد و منابع مردم که چرا نیست. ساده�ای کار آماری سواد

به را آماری مراکز و می�کردند مطالبه آمارها دقت و صحت اثبات با رابطه

تکنیکی نکات برخی ارایه با شاید پاسخگویی این می�ساختند. وادار پاسخگویی

ساله چند و چندین عادت با اول درجه در ولی بود انجام قابل آماری حرفه�ای و

قبول علت همین به و نداشت سنخیتی متمادی سال�های برای آنها کار روش و

حاکم مردم و مدیران و آنها بین مشترکی زبان دوم درجه در و می�نمود سخت آن

اقتصادی آمارهای می�بایست جدید فضای در که فهمیدند زمان گذشت با نبود.

اینکه مگر نمی�شود میسر این و باشند مقبولیت و مشروعیت دارای اجتماعی و

طرفی، بی مانند نکاتی جامعه نیاز مورد اجتماعی و اقتصادی آمارهای ارایه در

آماری سواد جامعه سطح در و باشد داشته وجود شفافیت و باال اطمینان قابلیت

شود. تقویت

چهل در UNECE منطقه در رسمی آمارهای بنیادین اصول قطعنامه تصویب

سال آوریل ١۵ در اروپا برای ملل سازمان اقتصادی کمیسیون جلسه هفتمین و

به�صورت اروپا شورای و اروپا پارلمان توسط مرتبط تحقیقات و آماری نیازهای

در دخالت به سیاستمداران پایدار تمایل نشاندهنده که می�شود گرفته مشترک

است. آماری حرفه�ای روش�های

که است شده ارایه اطالعات و آمار تفسیر با رابطه در آماری سواد دیگر نکته

برای می�شود. داده توضیح اشتباه به غیرمتخصص افراد توسط اوقات برخی

تعریف در شده ارایه تغییر اثر بر فرانسه کشور کار وزیر ١٩٧٨ سال در مثال

انتقاد مورد که نمود ارایه بیکاری روند از را اشتباهی تفسیر ILO توسط بیکاری

گرفت. قرار نیز خود حامی حزب حتی و مردم

مشاهده رسمی آمارهای حوزه در آماری سواد نبود اثر در که دیگری خطای

در آماری روش�های و فرمول�ها برخی از نابجا و نادرست استفاده است شده

داده نشان خود از نتایج در به�سزایی تاثیر موارد برخی در که است مطالعه انجام

به بودجه تخصیص برای فرانسه کشور در ١٩۶٨ سال در مثال برای است.

و آمد پیش نظر اختالف آن جمعیت روی بر فرانسه مدیترانه�ای جزایر از یکی

اعالم را متفاوتی جمعیت�های مختلف روش�های اساس بر مختلف سازمان�های

بر گسترده�ای نزاع آمریکا سنای در اقتصادی کمیته�ای ١٩٩۶ سال در نمودند.

اتحادیه در ١٩٩٠ دهه در و نمود ایجاد آن محاسبه روش و تورم شاخص روی

قوانینی تا بود شده ایجاد کشورها برخی در تمایلی یورو به�کارگیری از بعد اروپا

وضع اقتصادی آمارهای تهیه برای جدید” محاسباتی ”قوانین عنوان تحت را

یونان کشور ٢٠٠٩ سال تا شد باعث مجموعه این در موجود اشکاالت که نمایند

اشتباه این تاثیر و زند سرباز خود واقعی بدهی و دارایی آمارهای ارایه از بتواند

می�دهد نشان مثال�ها این نیست. پوشیده کسی بر حاضر حال در ساده ظاهر به

اروپا اتحادیه چطور فوق، شده اشاره مورد ده از یکی در آماری سواد در ضعف که

کرد. مواجه جدی چالش با را

و به�راحتی داده�ها تا است شده باعث موارد برخی در کافی آماری سواد نبود

سال در شوند. منتشر تاخیر با آنها نتایج یا شده سانسور قوی استدالل بدون

انتخابات با نزدیکی به�علت بیکاری شاخص�های تا شد مقرر فرانسه در ٢٠٠٧

آمارهای به نسبت جامعه عمومی اعتماد تا شد باعث امر این و نشوند منتشر

مرتبط مراکز به آمار ارایه در اطالع منابع همکاری و کرده پیدا کاهش شده منتشر

یابد. کاهش

موارد و قوانین آمار، کننده تولید مراکز استقالل مفهوم کنون تا گفت می�توان

نگرفته قرار استاندارد به�صورت و دقیق و کامل بررسی مورد محرمانگی به مربوط

قرار بحث مورد را آمار تولید مراکز استقالل موضوع که رسمی متن اولین است.

ملل” سازمان به مربوط رسمی آمارهای اساسی ”اصول به می�شود مربوط داد

بیست طی در شد. تهیه ١٩٩۴ سال در ملل سازمان آماری کمیسیون توسط که

و محرمانگی اصل بر آماری قوانین تمرکز دوم جهانی جنگ اتمام از بعد سال

تهیه سازمان�های بین زمان این در شد. داده قرار فردی اطالعات از حفاظت

و روش�ها مانند آماری سواد مباحث روی بر گفتگویی آن کاربران و آمار کننده

بیرونی فشارهای تاثیر تحت بعضا آماری مراکز نداشت. وجود آمار تهیه نحوه

بعدی سال بیست طی می�نمود. مخدوش را آمارها صحت که می�گرفتند قرار
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به ١٩٩۵ سال از انگلستان کشور در مثال برای نمودند. ارایه زمینه�ها

به توان می جمله آن از گرفت صورت تحقیق تعدادی زمینه این در بعد

کرد: اشاره زیر موارد

* National Statistics Code of Practice (revised
in 2009)2

* “Green paper” in 1998 (Statistics: a matter of
trust)3

* “White paper” in 1999 drafted in the light of
responses to the previous paper4

انتظار انگلستان در آمارها انتشار از آنچه به می�توان اسناد این تمامی در

عمل، در آمارها اصول به�کارگیری میزان از گزارشی همچنین و می�رود

اجرا ساختار، چگونگی پاسخگویی، میزان و شده گرفته نظر در قوانین

کرد. پیدا دست گرفته�اند قرار تحلیل مورد که ها رویه و

حال در کشورهای در آمارها ارایه در تحولی گذشته سال بیست طی -۴

سازمان�های از حمایتی قوانین برخی به�طوریکه می�شود دیده نیز توسعه

تصویب به کشورها این در غیره و محرمانگی حفظ و آمار کننده تولید

برخی انتشار و تولید جهت زمانبندی برنامه ارایه همچنین است. رسیده

همان این و است آماری سواد بهبود سوی به حرکت دهنده نشان آمارها

ازاهداف یکی به�عنوان PARIS21 کنسرسیوم در که است توسعه�ای

توسعه حال در کشورهای در قوانین تقویت جهت بین�المللی راهبردی

شد. تعریف

توسط شده ارایه گزارش�های در آمده بوجود مشکل از بعد نیز اروپا در -۵

تولید مراکز استقالل با ارتباط در قوانینی ٢٠٠۵ سال می ٢۵ در یونان

اصل ١۵ بر مشتمل شده تولید آمارهای بر اتکا قابلیت و دقت آمار،

هر برای شاخص تعدادی نیز اجرا نحوه بر نظارت جهت گردید. وضع

کشورهای اختیار در خودارزیابی جهت پرسشنامه�ای و شد تنظیم اصل

تحقیق آماری سواد میزان با ارتباط در تا گرفت قرار اروپا اتحادیه عضو

نمایند.

راستای در که است شده تشکیل ملی آماری مراکز کشورها از بسیاری در -۶

حال در آماری سواد توسعه و کشورها آماری نیازهای تهیه و شناسایی

هستند. وظیفه انجام

آماری کمیسیون توسط جهان سراسر در بیانیه�ای تصویب برای را راه ،١٩٩٢

مراکز بعد به زمان این از کرد. باز ١٩٩۴ آوریل پانزده در متحد ملل سازمان

استقالل و نمودند درک را ملل سازمان کار این اهمیت کشورها کلیه در آمار تولید

موقع به شفافیت، اصول رعایت با را جامعه نیاز مورد آمارهای ارایه در خود

تهیه برای بود شروعی این و دادند قرار خود اهداف راس در درستکاری و بودن

می�شود: اشاره برخی به زیر در که راهکارهایی و قوانین استانداردها، تصویب و

نمود. تهیه GDDSرا و SDDSاستانداردهای پول بین�المللی صندوق -١

و نبوده آشنا خوبی به خود رسالت به آمار تولید مراکز که ١٩٩۵ سال در

المللی بین صندوق بودند، مشغول کار به مطلوب چندان نه سطحی در

واقتصادی مالی داده�های با ارتباط در را داده ارزیابی روش دو این پول

را کمتری الزامات GDDS استاندارد که نمود معرفی خود اعضای به

در را کشورها می�توانست و می�شد شامل SDDS استاندارد به نسبت

نماید. یاری SDDS استاندارد به رسیدن و روش�ها و راهبردها توسعه

کیفیت، مانند آماری سواد از بخش�هایی بر استانداردها این اصلی تمرکز

پذیری دسترس و انتشار مناسب زمان رعایت داده�ها، مناسب پوشش

قوانین SDDS استاندارد در است. عموم برای شده تهیه گزارش�های

آمار بر کامل دسترسی با بتوانند کاربران تا شده�اند طراحی نوعی به

و نموده نظارت آنها شفافیت میزان و کیفیت بر شده ارایه اطالعات و

نمایند. تایید را آمار کننده تهیه مراکز و آماری کیفیتمحصوالت و صحت

کیفیت ارزیابی چارچوب از استفاده با پول بین�المللی صندوق همچنین

Data Quality Assessment Framework یا DQAF داده

به دستیابی جهت عضو کشورهای آمار تولید مراکز کلیه حمایت در سعی

SDDS عضو کشورهای کل در است. نموده کیفیت با اطالعات و آمار

کشورهای در که دهند قرار اختیار در کنترل جهت را مواردی می�بایست

را داده�ها دقت و صحت می�بایست و نمی�شوند دیده لزوما غیرعضو

نمایند. تضمین

دیتابیس یک UNSD ملل سازمان آماری بخش ٢٠٠٠ سال در -٢

نهاد. بنا رسمی آمارهای اصول زمینه در کشورها تجربیات درج جهت

ملل سازمان آماری بخش اصول، این تصویب سالگرد دهمین در

سازمانهای تخصصی نظرات و تجربیات انتقال جهت پرسشنامه یک

آن گزارش و نمود تنظیم مختلف کشورهای رسمی آمارهای تولیدکننده

.١ کرد ارایه کمیسیون جلسات در ٢٠٠۴ مارچ در را

سواد مختلف زمینه�های در ملی تحقیقاتی تهیه به کشورها از تعدادی -٣

این در خوبی تجربیات و پرداختند داده�ها ارزیابی و تحلیل مانند آماری
1http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc04/200421e.pdf
2http://www.statisticsauthority.gov.uk/assessment/codeofpractice/codeofpracticeforofficialstatistics.pdf.
3http://www.archive.officialdocuments.co.uk/document/ons/govstat/report.htm.
4http://www.statisticsauthority.gov.uk/abouttheauthority/ukstatisticalsystem/history/ keyhistoricaldocuments/

��g��buildingtrustinstatistics.pdf.
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صمیمی گفتگوهای و دوستانه ارتباط ایجاد در را مناسبی بستر که آمار

ایجاد و همفکری و نظر تبادل به تا می�کند ایجاد آمار متخصصین بین

نماید. کمک بین�المللی سطح در آماری سواد افزایش برای مثبت فضایی

کمیته�ای ایجاد به تصمیم آمار بین�المللی انجمن ٢٠٠٠ سال در مثال برای

مثال برای و گرفت آماری سواد و حرفه�ای اخالق اصول تدوین جهت

گرفت زندگی هزینه شاخص تهیه به تصمیم آرژانتین کشور که زمانی

در کشور این از حمایت بر مبنی نامه�ای آمار بین�المللی انجمن رییس

نمود. ارسال آماری سواد اصول رعایت با صحیح آمار تهیه

عمومی آماری سواد توسعه و مردم و ها رسانه با موثر ارتباط برقراری -۴

است. شده دنبال کشورها آماری مراکز توسط که است کارهایی دیگر از

تاثیرپذیری بدون سیاستمدران با موثر ارتباط لزوم کشورها از بسیاری در -۵

است شده درک رسمی آمارهای کننده تولید مراکز مسئولین توسط آنها از

کشورها رسمی آمارهای کاربران مهمترین از یکی به�عنوان آنها نیازهای و

می�گیرد. قرار ارزیابی مورد

آینده به نگاه

داریم. رو پیش در طوالنی نرفته راه هنوز کنون، تا شده انجام اقدامات تمام با

زیربنایی و پایه�ای مسایل به تنها موارد از بسیاری در کنونی شده تنظیم قوانین

به تنها رسمی آمارهای کننده کنترل خصوصی یا دولتی سازمان�های پرداخته�اند.

صورت در عضو کشورهای SDDS استاندارد در می�پردازند. کلی موارد کنترل

Not in Observance عنوان با استاندارد این موارد برخی رعایت عدم

بسیاری پول، بین�المللی صندوق شده ارایه گزارش�های در و می�شوند مشخص

موارد همچنین شده�اند. عنوان این شامل خاص زمانی بازه�های در کشورها از

شده گزارش کشورها طرف از اخالقی کدهای و استانداردها اجرای در پیشرو

نگرفته قرار بین�المللی بررسی مورد و نشده گزارش عمال آن عکس موارد ولی

آماری سواد وجود عدم با مواجه در تجربه�ای یا دستورالعمل به�طوریکه است.

ندارد. وجود

قوی�تر و موثر ارتباط ایجاد نیازمند زمینه این در پیشرفت می�رسد نظر به کل در

در آمار بین�المللی انجمن و آمار ملی انجمن�ها رسمی، آمارهای تولید مراکز بین

است. کشورها سطح در مردم و رسانه�ها تصمیم�گیری، مراجع ، بین�المللی سطح

کرده�اند فعالیت به شروع مستقلی مراکز فرانسه و انگلستان کشورهای در -٧

مجمع همچنین نمایند. تضمین و بررسی را شده ارایه آمارهای دقت که

که است شده تشکیل ESGAB اروپا دولتمردان به آماری مشاوره

می�نماید. ارایه اروپا پارلمان به را خود گزارشات

متخصصین: توسط آماری سواد توسعه

گرفت صورت آمار متخصصین و آماردانان بین در حرکتی ١٩۶٠ دهه از بعد

عمدی مختلف خطاهای بروز از رسمی آمارهای تولید در استقالل حفظ با تا

تدوین زمینه این در اقدامات اولین از یکی آید. به�عمل جلوگیری غیرعمدی و

تحت ١٩٧٩ سال در ASA آمریکا آمار انجمن در اخالقی حرفه�ای قوانین

قرار بازبینی مورد ١٩٩ و ١٩٨٩ سالهای در که دمینگ۵بود ادوارد نظارت

گرفت۶.

سال در که بود آمار بین�المللی انجمن در پیشرو اعضای از یکی همچنین دمینگ

انجمن آن توسط شده توصیه حرفه�ای اخالقی کدهای تصویب و تهیه در ١٩٨۵

داشت٧. دست

دانشگاهی مراکز و گرفت قرار کشورها از بسیاری استفاده مورد منبع دو این

مسئله دو زمان این در کردند. حمایت آن از آماردانان و تحقیقاتی مراکز آماری،

گروه برای رسمی آمارهای اینکه اول گرفت. قرار شدید بررسی و بحث مورد

سهم از را خود درآمد آمار تولید مراکز می�بایست و نمی�شود تهیه افراد از خاصی

دوم باشند. پاسخگو مردم عموم نیازهای به و نمایند دریافت جامعه عمومی

مورد اطالعات با تعارض در بعضاً افراد خصوصی حریم و فردی حقوق اینکه

فکری باید که گیرد می قرار شده ارایه آمارهای صحت و دقت ارزیابی جهت نیاز

شود. مورد این در

زمینه در توجهی قابل امکانات از رسمی آمارهای تولید مراکز حاضر حال در

زیر موارد به توان می که برخوردارند دقت افزایش و آماری خطاهای از جلوگیری

کرد: اشاره

کدهای و آماری سواد توسعه سیاست�های رسمی آمارهای تولید مراکز -١

فرانسه. کشور مانند نموده�اند تنظیم را خود اخالقی و حرفه�ای

”Code de D´eontologi estatistique“

به�صورت و شدند تشکیل مختلف کشورهای در ملی آمار انجمن�های -٢

در دولتمردان و مرتبط سازمان�های هدایت و راهکار ارایه به حرفه�ای

از بعد انگلستان کشور در مثال برای پرداختند. آماری سواد زمینه

در اساسی نقش انگلستان آمار انجمن تاچر، خانم ١٩٨١ سال تصمیم

به منجر که داشت بعدی سال�های در کشور این دولتمردان نگرش تغییر

گردید. قانون آن لغو

بین�المللی انجمن کمک و مختلف کشورهای آمار انجمن�های شبکه ایجاد -٣
5W. Edwards Deming
6http://www.amstat.org/about/ethicalguidelines.cfm.
7http://isiweb.org/about/ethics2010
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و گذاشته مجری به�عنوان كشور آموزش سنجش سازمان به�عهده نيز، را مقطع اين

مراكز و دانشگاه�ها به را متمركز نيمه به�صورت دكتری آزمون برگزاری نامه آئين

مقطع باالترین به�عنوان دکتری مقطع است. نموده ابالغ كشور عالی آموزش

نخستین و دانشجویان توسط وسیع تحقیقات انجام مرحله تکمیلی، تحصیالت

است آمار علم کاربردی بسیار علوم از یکی آنهاست. توسط جدید علوم تولید گام

داشت. خواهیم دکتری مقطع در آن ورودی�های وضعیت به نگاهی اینجا در که

آمار مجموعه شدگان پذیرفته و کنندگان شرکت وضعیت بررسی - ١

آموزش سنجش سازمان توسط متمرکز نیمه به�طور ١٣٩٢ سال دكتری آزمون

کرده شرکت علمی آزمون یک در داوطلبان ابتدا آزمون این در شد. برگزار کشور

این در آمار مجموعه شدند. معرفی دانشگاه�ها به مصاحبه برای آن از پس و

زنان(۴٣/۵٧ را آنها نفر ۶٢٢ که بوده کننده شرکت نفر ١٠٨٣ دارای آزمون

خصوص در اما دادند. تشکیل درصد) مردان(۵٧/۴٢ را نفر ۴۶١ و درصد)

۵/٣١ زنان قبولی درصد همچنين است. بوده عكس نسبت اين شدگان پذيرفته

است. بوده ٩/٧۶ مردان و

آمار رشته پذیرش

کشور آموزش سنجش سازمان آمار و طرح دفتر کل مدیر زاده، نقی سیما دکتر

s naghizadeh@yahoo.com

١٣٩٢ سال دکتری آزمون در آمار مجموعه وضعیت به نگاهی

مقدمه:

مدرك اعطای به كه است عالی آموزش تحصيلی دوره باالترين دکتری دوره

زمينه�های در نوآوری با كه است افرادی تربيت آن رسالت و می�انجامد تحصيلی

مؤثر دانش مرزهای گسترش و كشور نيازهای رفع در فناوری و علم مختلف

گستردگی و دكتری مقطع در تحصيل ادامه به داوطلبان روزافزون افزايش باشند.

اعمال از جلوگيری و آموزشی عدالت رعايت منظور به عالی، آموزش مراكز

عالی آموزش مراكز و دانشگاه�ها دكتری دانشجوی پذيرش در مختلف سليقه�های

در دانشجو پذيرش ساماندهی سياست فناوری و تحقيقات علوم، وزارت كشور،

جنس تفكيك به ١٣٩٢ سال دكتری آزمون در آمار مجموعه شدگان پذیرفته و کنندگان شرکت توزيع :١ جدول

با آمار مجموعه شدگان پذیرفته و کنندگان شرکت وضعیت بررسی -٣

كارشناسی مدرك اخذ سال به توجه

فارغ را شركت�كننده تعداد بيشترين می�گردد مشاهده (٣) جدول از همانطوريكه

اختصاص خود به كنندگان شركت كل از درصد ٣٠/۵۶ با ١٣٩٢ سال التحصيالن

التحصيالن فارغ به مربوط شركت�كننده تعداد بيشترين آن از پس داده�اند.

فارغ به متعلق شده پذیرفته بیشترین می�باشد. ١٣٩١ الی ١٣٨٩ سال�های

١٣٩٢ و ١٣٨٩ سال�های و است بوده درصد ١٧/٩۵ با ١٣٩١ سال� التحصیالن

كه است توجه قابل دارند. قرار دوم مرتبه�ی در (١۶/۶٧) يكسان درصد با

١٣٨٧ و ١٣٨۵ الی ١٣٨۴ سال�های التحصيالن فارغ را قبولی درصد بيشترين

داده�اند. اختصاص خود به

آمار مجموعه شدگان پذیرفته و کنندگان شرکت وضعیت بررسی - ٢

التحصیلی فارغ دانشگاه نوع به توجه با

نفر ٨٠٠ دولتی دانشگاه�های از كنندگان شركت تعداد (٢) جدول به توجه با

خود به را شدگان پذیرفته از نفر ٧٣ و هستند نیز باالیی قبولی دارای که بوده

با امر این . است پذیرفته�شدگان کل از درصد ٩٣/۵٩ که داده�اند. اختصاص

به بدیهی آمار ارشد کارشناسی مقطع دارای دولتی دانشگاه�های تعداد به توجه

شركت تعداد باالترين دارای نور پيام و آزاد دانشگاه�های آن از پس می�رسد. نظر

به را شدگان پذيرفته كل از درصد ٣/٨۵ و ٢/۵۶ ترتيب به كه می�باشند كننده

را قبولی درصد بيشترين ٩/١٣ با دولتی دانشگاه�های . داده�اند اختصاص خود

را بااليی درصد دانشگاه�ها ديگر انواع با مقايسه در كه داده�اند اختصاص خود به

داده�اند. اختصاص خود به
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ارشد كارشناسی التحصيلی فارغ دانشگاه تفكيك به ١٣٩٢ سال دكتری آزمون در آمار مجموعه شدگان پذيرفته و شركت�كنندگان توزيع :٢ جدول

ارشد كارشناسی مدرك اخذ سال تفكيك به ١٣٩٢ سال دكتری آزمون در آمار مجموعه شدگان پذيرفته و شركت�كنندگان توزيع :٣ جدول
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کبیر، امیر دانشگاه ترتیب به دولتی دانشگاه�های در است. داده اختصاص خود

درميان را معدل ميانگين باالترين بابلسر مازندران- دانشگاه و شيراز دانشگاه

١۵/٧١ با اصفهان دانشگاه را معدل پایین�ترین و می�باشند دارا شدگان پذيرفته

نموده�است. کسب

پذيرنده دانشگاه�های در آمار مجموعه شدگان پذيرفته وضعیت بررسی -۶

قبولی دوره به توجه با

گرفته صورت دانشگاه�ها شده اعالم ظرفيت�های به توجه با دانشجويان پذيرش

دانشگاه به مربوط ترتيب به ظرفيت بيشترين ۶ جدول به توجه با كه است

٩) اصفهان دانشگاه و نفر) ١٠) طباطبايی عالمه دانشگاه (١١نفر)، شاهرود

ظرفيت نفر ٩٠ تعداد به ١٣٩٢ سال دكتری آزمون در مجموع در می�باشد. نفر)

را ظرفيت بيشترين تعداد اين از كه بود شده داده اختصاص آمار مجموعه به

می�شود. شامل نفر ۶٨ با روزانه دوره

آمار مجموعه شدگان پذیرفته و شرکت�کنندگان وضعیت بررسی - ۴

ارشد كارشناسی التحصيلی فارغ دانشگاه�های از هريك به توجه با

به مربوط دولتی دانشگاه�های ميان در قبولی درصد بيشترين ۴ جدول به باتوجه

٢٠/٣۴) مشهد فردوسی دانشگاه آن از پس و درصد) ٣٣/٣٣) تهران دانشگاه

مربوط آن كمترين و درصد) تهران(٢٠ خوارزمی دانشگاه سوم رتبه در و درصد)

كه است ذكر به .الزم است بوده درصد) ٣/٩۵) طباطبايی عالمه دانشگاه به

نشده گرفته نظر در بوده صفر آنها قبولی درصد كه دانشگاه�هايی مقايسه اين در

به اسالمی آزاد و نور پيام دانشگاه�های التحصيالن فارغ قبولی درصد است.

. است درصد (١/۴٨) و (٢/٢۴)درصد ترتيب

آمار مجموعه شدگان پذيرفته ارشد كارشناسی معدل وضعیت ۵-بررسی

التحصيلی فارغ دانشگاه�های از هريك به توجه با

سایر به نسبت باالتری معدل میانگین چشم�گیری به�طور اسالمی آزاد دانشگاه�

به را پائینی قبولی درصد آمار رشته پذیرفته�شدگان نظر از اما دارد دانشگاه�ها

ارشد كارشناسی التحصيلی فارغ دانشگاه تفكيك به ١٣٩٢ سال دكتری آزمون در آمار مجموعه شدگان پذيرفته و كنندگان شركت توزيع :۴ جدول
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التحصيلی فارغ دانشگاه تفكيك به ١٣٩٢ سال دكتری آزمون در آمار مجموعه ارشد كارشناسی معدل ميانگين و شدگان پذيرفته و كنندگان شركت توزيع :۵ جدول

ارشد كارشناسی

قبولی دوره و پذیرنده دانشگاه تفكيك به ١٣٩٢ سال دكتری آزمون در آمار مجموعه ظرفیت و شدگان پذيرفته توزيع :۶ جدول
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( واحد ٢ (هرکدام ١و٢ سمینار و

است): آمار آن واحد ۶ حداقل که واحد ١٨) اختیاری دروس

در تحقیق سازی- شبیه کاوی- داده احتمال- در مباحثی آمار- در مباحثی

شناسی- جمعیت مبانی اقتصاد- مبانی پیشرفته- نویسی برنامه ١و٢- عملیات

مشاوره مبانی استثنایی- کودکان آموزش و روانشناسی رشد- روانشناسی

کیفی تحقیق روش�های دروس و واحد ٣ ارزش به کدام هر تحصیلی، راهنمایی

فردی- تفاوت��های روانشناسی ایران- آموزشی نظام با آشنایی مختلط- و

واحد. ٢ ارزش به کدام هر تجربی روانشناسی

كتاب نقد و بررسی معرفی،

دانشكده و اصفهان صنعتی دانشگاه رياضی علوم دانشكده طاهری محمود سید دکتر

تهران دانشگاه فنی

sm taheri@ut.ac.ir

از ايران، آمار انجمن خبرنامه جديد تحريريه هيات كار به آغاز با هم��زمان

در كتاب”، نقد و بررسی ”معرفی، ستون راه��اندازی با تا شد خواسته اينجانب

آموزشی لحاظ از كه احتمال، و آمار زمينه در كتاب يك خبرنامه از شماره هر

شود. نقد) كوتاهی، به احيانا، (و معرفی دارد برجسته ويژگی�های پژوهشی و/يا

جديداالنتشار آماری كتاب��های خبرنامه اين در گاه از هر نيز اين از پيش البته

اطالع��رسانی جديد، بخش/ستون اين رسالت و هدف ولی است، می��شده معرفی

از هدف رفت، اشارتی كه همان��طور بلكه، نيست. چاپ��شده كتاب��های مورد در

احتمال و آمار زمينه در متمايز و برجسته كتاب�های معرفی نخست بخش، اين

می�باشد. آنها كوتاه نقد و بررسی دوم و آموزشی/پژوهشی) اهداف جهت (در

درخواست قلم اهل و نظر اهل و پژوهش�گران و اساتيد همه از زمينه، اين در

در ممتاز و مفيد كتاب�های مشخصات ارسال (١ زمينه: دو در تا می�شود

به احتمال، و آمار كتاب�های نقد و بررسی ارسال (٢ احتمال، و آمار زمينه

و نام ذكر با ارسالی مطالب است، بديهی بيفزايند. بخش/ستون اين غنای

الكترونيكی نشانی به را موارد اين عالقمندان، شد. خواهد درج افراد مشخصات

نمايند. ارسال sm taheri@ut.ac.ir

معرفی را استیرزاکر) د. (نویسنده: احتمال مبانی عنوان با کتابی این، از پیش

كتاب يك حاضر، شمارۀ در بهار١٣٩٢). ،٧٨ شماره (خبرنامه نمودیم بررسی و

مهندسی رشته�های مناسب که می�كنيم معرفی آن کاربردهای و احتمال زمينه در

است. کامپیوتر علوم و کامپیوتر) مهندسی (به�ویژه،

است: این كتاب عنوان

Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and
Computer Science Applications
منتشر PHIانتشارات توسط کتاب می�باشد. K.S. Trivediکتاب نويسنده

سنجش و آمار کارشناسی رشته معرفی
آموزشی

یزد دانشگاه آمار گروه دولتی، علی دکتر

adolati@yazd.ac.ir

وزارت آموزشعالی ریزی برنامه شورای جلسه یکمین و بیست و هفتصد در

آموزشی” سنجش و ”آمار رشته سرفصل و آموزشی برنامه ٨٨/٣/٣١ مورخ علوم

تصویب به بود، شده پیشنهاد پایه علوم گروه طرف از که کارشناسی، مقطع در

رفع برای کشور آموزش و سنجش سازمان پیگیری با رشته این است. رسیده

و آمار انتفاعی) (غیر دانشکده نیز اکنون هم و گردیده راه�اندازی خود نیازهای

دارد. دانشجو پذیرش رشته این در که است سالی چند سازمان این انفورماتیک

رشته این برنامه در که همانطور پردازم. می رشته این اجمالی معرفی به اینجا در

آمار کارشناس به�عنوان بتوانند که است افرادی تربیت رشته این هدف شده، ذکر

مانند سازمان�هایی آموزشی، مختلف نهادهای وزارتخانه�ها، در آموزش سنجش و

به�صورت که روانپزشکی و روانشناسی مشاوره، مراکز کشور، آموزش و سنجش

به می��کنند، استفاده آزمون از مشاوره یا و استخدام برای مستقیم غیر یا مستقیم

بپردازند. آزمون��ها نتایج تحلیل و گذاری نمره اجرا، تهیه،

با فیزیک ،۴ ضریب با ریاضی ورودی: آزمون ضرایب و امتحانی مواد

است. ٢ ضریب با شیمی و ٣ ضریب

واحد ٢١ شامل درسی واحد ١٣٣ رشته این درسی: واحدهای تعداد

اختیاری واحد ١٨ و تخصصی واحد ٣١ اصلی، واحد ٣١ پایه، واحد ٣٢ عمومی،

است: زیر شرح به

برنامه�نویسی- و کامپیوتر مبانی واحد): ٣٢) گرایش این پایه دروس

تدریس- فنون و روش�ها تربیت- و تعلیم فلسفه و اصول ١و٢- ریاضی

مبانی – اندازه��گیری و سنجش مبانی و اصول – عمومی روانشناسی

تربیتی علوم در تحقیق روش��های مقدمات تربیتی- روانشناسی جامعه�شناسی-

٢) افزار نرم با توصیفی آمار درس و واحد ٣ ارزش به کدام هر عملی) و (نظری

عملی) و نظری واحد

روش�های – احتمال – کاربردی جبرخطی واحد): ٣١) اصلی دروس

سنجش نظریه��های – آموزشی ارزشیابی -٢ و ١ نمونه��گیری روش�های – آماری

دروس واحد، ارزش��٣ به کدام هر یادگیری، روانشناسی -٢ و اندازه��گیری��١ و

واحد. ٢ کدام هر کیفی سنجش��های و شخصیت روانشناسی

– ناپارامتری روش�های – ١و٢ رگرسیون واحد): ٣١) تخصصی دروس

آماری محاسبات – پیوسته متغیره چند روشهای – گسسته متغیره چند روشهای

اجرای و طراحی – تحصیلی پیشرفت آزمون�های اجرای و طراحی – افزار نرم با

آموزشی- برنامه��های ارزشیابی و طراحی – تحصیلی استعداد و هوش آزمون

کارآموزی و واحد ٣ ارزش به کدام هر اندازه�گیری، و سنجش در کامپیوتر کاربرد

می�نمايم. تشكر نمودند، توصيه و معرفی اينجانب به را كتاب اين كه معینی، علی دكتر آقای گرامی همكار از ١
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كتاب معرفی

آماری مشاوره

رشته�های از بسیاری از را آمار رشته آنچه

و می��کند، متمایز عملی حتی و نظری

روان پزشکی، روان مانند رشته�هایی� به

می��کند، نزدیک و... حقوق شناسی،

پیشانی بر است. آماری” ”مشاوره

انجمن آماری” مشاوره سايت”بخش وب

است بسته نقش جمله این آمریکا آمار

و برانگیزترین چالش آماری ”مشاوره که

است”. آمار جزء آور�ترین پاداش

به نزدیک آمار-�بسیار رشته که می��گیرد نشأت آنجا از آمار علم ویژگی� این

”ورزیدن”، ”برزیدن”، (یا ”پرکتیس” با که است رشته�ای پزشکی�- رشته

دارد. مالزمت ( ”کاربندی”،... ”ممارست”،

علمی� انجمنهای برخی� نیز و جهان آمار عمدۀ دپارتمان�های اغلب که است این

و رشته�ها دیگر از مراجعان به مشاوره دادن برای ”مرکز”هايی رشته این با مرتبط

سطوح در دانشجویان کردن تجربه�مند برای همه از مهمتر و دانشگاهها بیرون از

برای انترنی” ”دوره مثابه به تجربیاتی چنين� واقع در کرده�اند. ایجاد مختلف

گذشته-�مدار در کم دست که- است طبیعی است. پزشکی� رشته دانشجویان

خواسته�های نوع و آنها ”راهبران” سلیقه مقتضای به مراکز نوع اين در امور

متون از ندرت به که بود� این نتيجه بچرخد. ”مشتریان” اصطالح به و مراجعان

همراه به امور، گردش ” ”آیین�نامه یا ثابت” که”راهنمای مدونی نوشته�های یا

كه کتابدستی�ای نیز و مراکزی، چنین اداره برای الزم عملی و علمی مطالب

بود. خبری باشد، زمينه این در فردی نیازهای راهنمای

کاربران نيز و آنها تقاضاهای شدن مطرح و مراکزی چنین� رسیدن بلوغ به با اما

این عملی پایه و آموزش مبنای که جزواتی یا کتابها به انفرادی گران پیشه و

از یکی� شد. تدوین کار این برای مختلفی کتابهای تدريجاً باشد، تجربه�گری

یک صورت به شدن تدوین آن، عمده حسن که زمینه، این در کتابها جدید�ترین

”اندرو و کابررا” تألیف”خاویر آماری”، ”مشاوره کتاب است، درسی کتاب

است. دوگال” مک

یک در که نوشتاری و گفتاری ارتباطی مهارتهای از مفصل بحثی� کتاب این در

روش�شناسی� از مستوفی شرحی و آمده عمل به است، نیاز مورد مشاوره محیط

به كتاب در به�عالوه است. شده ارائه بگیرد، به�کار می��تواند مشاور که آماری

مشاوره فرایند مؤلفه�های همه چگونه که می��شود گفته آماری مشاور به تفصيل

درجه�های با موردی” ”مطالعه�های از گسترده�ای طیف زند. پیوند ��هم به را

پروژه تنوع فهم و درک در خواننده به که شده ارائه کتاب در متفاوت دشواری

مجموعه می��رساند. یاری شوند، مطرح آماری مشاوره در است ممکن که هایی

است.١ ٢٠١١ سال به مربوط آن چاپ آخرین و است، شده

فصل یازده در است، آن کاربردهای و احتمال زمینۀ در بیشتر که کتاب، این

احتماالت، حساب و احتمال اصول بارۀ در اول فصل سه است. شده تدوین

چند و (یک است پیوسته تصادفی متغیرهای و گسسته تصادفی متغیرهای

حدی قضایای برخی و گشتاورها امیدریاضی، بارۀ در چهارم فصل متغیره).

فصل در دارد. شرطی امید و شرطی توزیع�های به اختصاص پنجم فصل است.

فرایندهای و پواسون و برنولی فرایندهای نیز و تصادفی فرایندهای مبانی ششم

زمان مارکف زنجیرهای به هشتم و هفتم فصل�های در شده�اند. بررسی تجدید

شده پرداخته صف نظریۀ از مباحثی به نهم فصل در و پیوسته، زمان و گسسته

فصل در و فرضیه آزمون و برآورد مباحث �کوتاهی، به دهم، فصل در است.

است. شده مطرح رگرسیونی تحلیل از مباحثی آخر، و یازدهم

درس برای البته است. مهندسی احتمال درس مناسب کتاب که است آشکار

است. مناسب کاربردها) و احتمال بخش (برای نیز مهندسی آمار و احتمال

مناسب بسیار تمرین�ها) و مثا�ل�ها متن، (موضوعات، كتاب اين محتوای

فناوری مهندسی و برق مهندسی کامپیوتر، مهندسی مهندسی، علوم رشته�های

تمایز است. کامپیوتر علوم رشتۀ نیز و مهندسی) در مشابه رشته�های (و اطالعات

آمار و احتمال یا مهندسی احتمال در دیگر کتاب�های از بسیاری با کتاب این

کاربردی و متنوع موضوعات بررسی و طرح به می�گردد باز نخست مهندسی،

دومین تصادفی. فرآیندهای و اطمینان قابلیت صف، نظریۀ زمینه�های در

طراحی مانند زمینه�هایی در مختلف تمرین�های و متنوع مثال�های کتاب، تمایز

سیستم�ها، اطمینان قابلیت شبکه�ها، به مربوط احتمالی مباحث الگوریتم�ها،

توسط کتاب این تدریس است. مشابه موضوع�های و الگوریتم�ها اجرای زمان

مهندسی دانشجویان نیاز مورد مباحث با را آنها زبان و ذهن آماری، همکاران

دیگر، سوی از و می�سازد آشنا کامپیوتر علوم و کامپیوتر) و برق مهندسی (به�ویژه

می�سازد. رهنمون احتمال ملموس کاربردهای به را دانشجویان

قضایا تعاریف، مفاهیم، که است این سطور، این نگارندۀ دید از کتاب، ضعف

بر یادگیری و آموزش موضوع، این و شده�اند بیان آمیخته به�صورت نتایج، و

چون که است این کتاب دیگر ضعف می�کند. دشوار کمی را کتاب این اساس

علوم در نوین مباحث برخی لذا است، نشده ارائه کتاب از جدیدی ویرایش

با است. نشده داده پوشش زمینه�ها، این در احتمال کاربردهای و کامپیوتر

برای جذاب و مناسب محتوای و مطالب دارای همچنان کتاب این حال، این

می�تواند کتاب این از فصل�هایی آنکه، ضمن شد. اشاره باال در که است رشته�هایی

برای احتمال” در ویژه ”مباحث یا تصادفی” ”فرایندهای مانند درس�هایی در

و الگوریتم�ها کامپیوتر، علوم (الکترونیک، مهندسی کارشناسی�ارشد دوره�های

شود. استفاده اطالعات) فناوری مخابرات، محاسبات،
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مهدوی غدیر دکتر •

اصل وحیدی قاسم محمد دکتر •

و نمودند برگزار را انجمن مدیره هیئت جلسه اولین مدیره هیئت اعضای سپس

زنگنه ظهوری بیژن دکتر مدیره، هیئت رئیس عنوان به حسن�زاده امین دکتر آقای

انتخاب خزانه�دار عنوان به اعالباف دکتر آقای و انجمن رئیس نائب عنوان به

شدند.

دکتر آقای با می�توانند بیشتر اطالعات کسب جهت عالقمندان

ایمیل و ٢٩٩٠٢٩١٨٠٢١- تلفن: (شماره حسن�زاده امین

نمایند. مکاتبه (am hassanzadeh@sbu.ac.ir

و نفوس عمومی سرشماری نتايج تحليل
١٣٩٠ مسكن

ايران آمار مركز رييس آذر، عادل دكتر آقای سخنرانی

مدرس تربيت دانشگاه -١٣٩٢ ماه آذر ۵-۶

می�كنم ويژه تشكر آقايان. و خانم�ها اساتيد، محترم، حضار خدمت می�كنم سالم

رويداد يك برای را ارزشمندی همايش چنين يك برگزاری شرايط كه كسانی از

تحليل و ١٣٩٠ مسكن و نفوس عمومی سرشماری همچون كشور علمی مهم

ايران آمار مركز و خودم طرف از كرده�اند. فراهم جمعيتی بعد �از آن يافته�های

داوری و علمی كميته مسئوليت كه نيز بزرگوار اساتيد از هستم. زحمات قدردان

محمدزاده، دکتر آقای از همچنين می�كنم. تشكر اند گرفته عهده بر را مقاالت

ملل سازمان جمعيت صندوق نماينده احمدزاده، خانم ايران، آمار انجمن رييس

�معاون موالوردی، خانم سركار همايش، افتتاحيه ويژه مهمان از و ايران در متحد

تشكر نيز همراهانشان و خانواده امور و زنان امور در جمهور رييس محترم

می�نمايم.

حرفه�ای جامعه به كامل اشراف ايران آمار مركز كه بپردازم نكته اين به بايد ابتدا

جميعت، توزيع كه كشور امروز حساس و مهم بسيار مسئله به�ويژه و كشور آماری

تمام و داشته است كشور جمعيت مديريت و جمعيت بعد در سياستگذاری�ها

در كه است كسانی قدردان مركز اين می�كند. رصد زمينه اين در را فعاليت�ها

مركز داده�های از استفاده با و می�نويسند مقاله�ای يا و كشيده زحمت زمينه اين

و علمی كار ايران آمار مركز آماری و اطالعاتی گنجينه به استناد و ايران آمار

. می�كنند تحقيقاتی

سرشماری به نگاهی با و می�شود تحليل امروز آن نتايج كه ٩٠ سرشماری زاويه از

ما برای را زيادی پنهان موارد ،٩٠ سرشماری كه دارد وجود واقعيت اين ،٩۵

آن از ديگری تصور يا و نمی�شد ديده ما ملموس تحليل�های در كه كرد مشهود

كاهش ما جمعيتی رشد نرخ كه آمد به�دست واقعيت اين جمله از داشتيم. امر

بر بايد پس شد ساله ۵ ،٨۵ سال از سرشماری كه اين به توجه با است. يافته

و كرده بيشتری دقت جمعيت رشد نرخ چون اعدادی افزايش يا كاهش فرايند

آماری روش�های با مرتبط فنی� دشواری سطح با مطابق موردی” ”مطالعه�های

درباره جزئياتی کتاب پیوست�های شده�اند. گروه�بندی تحلیل، برای نیاز مورد

نهایت در می��گذارند. اختیار در S-PLUS و SAS افزاری نرم بسته�های

یک برای درسی برنامه یک از شرحی اینکه ( آمار گروه�های برای (سودمند

نویسندگان نظر –علی�رغم اینکه آخر نکته است. شده ارائه کتاب در نیمسال

توجه می��دانند-با ارشد کارشناسی سطح در تدریس برای مناسب را آن كه کتاب

عنوان این با درسی می��توان ایران، در آمار کارشناسی دوره درسی برنامه�های به

کرد. دایر کارشناسی دانشجویان برای آخر سال در را

فارسی� به اصل وحیدی الهه خانم و اصل وحیدی قاسم محمد توسط کتاب این

خانم را کتاب ویرایش است. شده منتشر دانشگاهی نشر مرکز طرف از و ترجمه

داشته�اند. عهده به منش صفوی فرزانه

ایران مالی و بیمه محاسبات انجمن تاسیس

بهشتی شهید دانشگاه آمار گروه در انجمن نماینده ریواز، فیروزه دکتر

F Rivaz@sbu.ac.ir

بیم�سنجی علوم کاربردی و نظری دانش علمی پیشبرد و گسترش منظور به

مرتبط، حوزه�های سایر و مالی بازارهای و بیمه صنعت حوزه در (اکچوئری)

آموزشی و پژوهش امور به بخشیدن بهبود و متخصص نیروهای کیفی ارتقای

و بیمه محاسبات انجمن وابسته رشته�های سایر و اکچوئری علوم زمینه�ی در

١٣٩٣ ماه اردیبهشت ٣٠ام مورخه�ی در انجمن این شد. تاسیس ایران مالی

شهید دانشگاه ریاضی علوم دانشکده�ی در را خود عمومی مجمع جلسه اولین

میان از نمود. اقدام مدیره هیئت اعضای انتخاب به نسبت و داد تشکیل �بهشتی

با و شرایط واجد عضو نفر ٧٣ از مأخوذه آرای اساس بر زیر اعضای کاندیداها،

به مدیره هیئت اعضای به�عنوان فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت ناظر حضور

. شدند انتخاب الفبا حروف ترتیب

اعالباف مرتضی دکتر •

بهزادی حسین دکتر •

پاینده تیمور امیر دکتر •

(بازرس) تشت�زر خشایار •

البدل) علی (عضو ممقانی جلوداری محمد دکتر •

حسن�زاده امین دکتر •

البدل) علی (عضو اصل دقیقی علیرضا دکتر •

زنگنه ظهوری بیژن دکتر •

البدل) علی (بازرس فیروزی ملیکا •
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ماژول�ها، پيش�بينی افزارها، نرم كردن فراهم نظر از ،IT كارگيری به حوزه در اما

ثبتی و اطالعاتی بانك�های كارگيری به كار، روش اطالعاتی، فيلدهای �پيش�بينی

مبنا، ثبتی ويژه به جانبی سرشماری�های سمت به �رفتن دارد، وجود كشور در كه

افزاری، نرم ساخت�های زير تهيه و دارد همفكری و همكاری به نياز اين�ها همه

علمی نهادهای دانشگاه�ها، دولتی، دستگاه�های همكاری علمی و سخت�افزاری

كه چرا شود انجام بايد ٩۵ سرشماری نگاه، اين با می�طلبد. را مسئول افراد و

اجرای مقطع در بعدها شايد می�بيند. آسيب زمانی سری نشدن اجرا صورت در

نمی�كند. صدق ٩۵ برای سرشماری ساله�شدن ١٠ اما شود نظر تجديد آن

نظر تجديد زمينه در به�ويژه ،٩٠ سرشماری از كه بگويم را نكته اين بايد پايان در

سرشماری ميلياردی ١٠٠ هزينه لذا گرفتيم. خوبی درسهای جمعيت حوزه در

مسير و خانوار بعد رشد، جمعيت، زمينه در فقط كه خروجی�هايی مقابل در ٩٠

با جامعه يك چون است. ناچيزی هزينه است، كرده روشن ما برای جمعيت

در ديگری اطالعات كه اين بر مضاف می�كند. پيدا معنی جمعيتش و انسان

حال در می�دهد. ما به نيز شهری مناطق روستا، سالمت، مسكن، زمينه�های

ريز اطالعات می�تواند كه است حدی در ايران آمار مركز امكانات نيز حاضر

گيران تصميم و� محققان اختيار در خانواری ۴٠٠ بلوك�های حد در را خانواری

دهد. قرار جمعيت تركيب و جمعيت روند تحليل برای

برخورد سياسی و احساسی سرشماری، اين خروجی�های با گاه متاسفانه اما

اصول اساس بر آمارايران مركز می�گردد. آن از سياسی بهره�برداری�های و شده

است، هواشناس مانند آمار مركز نمی�دهد. ارائه نتايج از تحليلی خود، حرفه�ای

جامعه�شناس، تصميم�گير، مدير، اين اما می�كند. توصيف را شرايط و وضعيت

تحليل بايد كه است كشور عالی مدير و �سياست�مدار اقتصاددان، جمعيت�شناس،

نه افكار، تضارب لذا كند. بيان می�دهد، رخ دركشور كه را اتفاقی و داده ارائه

شاخص�های طريق از بايد كه شخصی و مديريتی منافع روی از و سياسی ذهنی،

نيز جمعيتی و اقتصادی كالن شاخص�های روی نيز نهايت در و بيفتد اتفاق علمی

اعالم بايد جمعيت رشد شاخص يك يا و تورم شاخص يك مثال رسيد. اجماع به

سال در اقتصادی رشد برای را مختلفی ارقام مختلف منابع كه طور همان شود.

كه بود ايران آمار مركز عدد اين قانون، اساس بر نهايت در اما می�كردند اعالم ٩١

آمار مركز توسط كل باروری نرخ نيز، جمعيت مورد در گرديد. اعالم رسمی نرخ

نرخ گاه اما گرديد اعالم ١/٨ شد، اجرا كه پروژه�هايی و طرح�ها اساس بر ايران

اين كه می�شد اعالم نهادها و افراد برخی طرف از جمعيت از ديگری كل باروری

آمار مركز می�شود. كشور آمار حرفه�ای جامعه به كاربران اعتمادی بی باعث امر

استفاده با و مركز اين جمعيت كميته نهايت در و دانشمندان همراهی با ايران

آورده به�دست جمعيت كل باروری نرخ برای را ١/٨ عدد روش�ها، مدرن�ترين از

علمی اختالفات اين تصميم�گيری و تخصصی نشست�های در بايد پس است.

اين نشست�ها تمامی در كشور، ساختن مشوش از جلوگيری برای و شده حل

به مرجعی و رسيده�اند عدد اين به دانشمندان نهايت در كه چرا شود. اعالم عدد

مانند سياسی نهادهای در گاه مثال است. زده آن بر تاييد مهر ايران، آمار مركز نام

می�شود. بيان مختلف عددهای نظام مصلحت تشخيص مجمع و دولت مجلس،

اساس بر مثال است. شده كوتاه�تر زمانی برش�های كه چرا بگيريم. جدی�تر آنرا

٣/۵ به ۴/٢ از ايران در خانوار بعد كه مي�شود مشاهده ٩٠ سرشماری يافته�های

می�شود ديده روستا�ها در بيشتر كاهش اين كه اين عجيب�تر و است يافته كاهش

اين نمی�شد. ديده تحليل�ها در و نداشتيم توقع اصال كه است موضوعی اين كه

و داشتن موضوع به علمی نگاه و ارقام و اعداد به استناد و آمار علم خاصيت

می�كند. باز ما روی پيش را افقی چنين كه است ذهنيات از عبور

جمعيت رشد نرخ استان�ها از بعضی در ،٩٠ سرشماری نتايج به توجه با همچنين

موضوع اين حتی كه است مهاجرت از ناشی كه است يافته كاهش شدت به

استان اين كه می�رسيد نظر به كه چرا است. شده مربوط استاندار تعجب باعث

كه شد آشكار واقعيت اين ٩٠ سرشماری نتايج اساس بر كه است مهاجرپذير

است. فرست مهاجرت استان اين

تخصيص جريان آن، نتايج با اما شد انجام اندكی هرينه با سرشماری چند هر لذا

شد عوض جمعيت برنامه�ريزی و شهرسازی بهداشت، سالمت، حوزه در منابع

با مرتبط افراد قدردان بايد جا دراين كه گرفت قرار سرشماری الشعاع تحت و

دقت به را داده�ها تا است كرده� سعی كه آمارگير مامور آن از �بود. سرشماری اين

به كه دانشمندانی تا مي�كنند پردازش را داده�ها اين كه افرادی يا كند جمع�آوری

می�پردازند. پنهان ابعاد اين

كشوری تنها نيز ايران شود. انجام بايد حتماً ،٩۵ سرشماری نگاه، همين با

ايران، با همزمان ،٢٠١١ سال در و می�دهد انجام ساله ۵ را سرشماری كه نيست

نظر از ٣ سطح كشورهای تا كشورها پيشرفته�ترين از كشور، در�٧٧ سرشماری

كه ديدی زاويه ولی نمی�شود منسوخ سرشماری لذا است. شده انجام سرشماری،

نيم را فرد خانه�ها درب به مراجعه با نبايد كه است اين می�دهند ما به كشورها اين

حداكثر كه است اين ٩۵ سال برای ما برنامه�ريزی بلكه داشت نگه منتظر ساعت

بايد يعنی باشد. دقيقه ١٢ تا بايد١٠ آمارگير مامور توسط اطالعات تكميل زمان

ثبتی اطالعاتی بانك�های طريق از آن اطالعات كه رفت سرشماری�هايی سمت به

پرسشنامه اقالم كه است اين بر سعی لذا می�شود. جمع�آوری ثبتی آما�رهای و

داده كاهش ٢۵قلم يا ٢٠ به بوده، سوال قلم ٧٠ ،٩٠ سال در كه را سرشماری

يا نماييم. جمع�آوری بتوانيم مستمر آمارهای و ثبتی طريق از را اقالم بقيه و

كار�های نيز ايران آمار مركز در برويم. پيش مبنا ثبتی سرشماری�های سمت به

اعالم سرشماری ستاد رييس به�عنوان من است. شده انجام زمينه اين در خوبی

اساس بر و است شده انجام ٩۵ سال برای ما برنامه�ريزی�های تمام كه مي�كنم

آزمايش شد. خواهد حذف ٩۵ سرشماری در كامل به�طور كاغذ برنامه�ريزی اين

خوبی نتايج و شد انجام IT- BASEDروش به امسال كشاورزی سرشماری

ايران آمار مركز در سرشماری�ها كردن IT- BASED بستر شد. گرفته آن از نيز

كشور كل در كشاورزی سرشماری آينده سال و است شده فراهم كامل به�طور نيز

و نفوس عمومی سرشماری و شد خواهد انجام نيرو هزار ١۴ با ملی ابعاد در

تالشمان البته گرفت. خواهد انجام روش اين با كشور كل در نيز ١٣٩۵ مسكن

غير آمارگير ماموران تا دهيم آموزش را ماموران و خانوارها كه است اين بر

كنند. اجرا خوب و دقيق را سرشماری و شده تبديل حرفه�ای ماموران به حرفه�ای
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پدیده�های موضوعی بررسی در فركتال آمار کاربرد مهرنيا: دکترسيدرضا [ ۵]

زمين. علوم

تحت شده نمایی وایبل توزیع پارامترهای بیزی برآورد علیبری�خجسته: [ ۶]

شده. سانسور داده�های

خی�دو توزیع در پسین احتمال و احتمال مقدار مقایسه زمان: روشنک [ ٧]

مقیاس. معکوس

كنترل راهكار يك پارامترهای بهينه مقدار تعيين گروی: گل�زاده احسان [ ٨]

خاص.

بیز ناپارامتری ناپیوسته رگرسیون طرح مدل�سازی نیک�منش: محمد [ ٩]

فازی. رفتار تحت

رگرسیون مدل� برای جدیدی تعیین ضریب نرسی: کیان پریسا [ ١٠]

تشخیص. ضریب لجستیک،

ویژگیهای بررسی و یافته pتعدیل مقدار- معرفی معمارصادقی: مهسا [ ١١]

آن.

توزیع در ترتیبی آماره�های همراه متغیر توزیع هکرانی: سلمانی�زاد اعظم [ ١٢]

چندمتغیره. نرمال

سیستم عمربقای و گذشته عمر تصادفی مقایسه میبدی: امامی زهرا [ ١٣]

وابسته. مؤلفه�های با n از (n-k+١)

بر چندمتغیره داده�های در متغیر انتخاب معیارهای رحمتی: قدرت�اله [ ١۴]

کوواریانس. ساختار اساس

مارکوف. نیمه سیستم�های در اعتماد قابلیت کریمی: حسین [ ١۵]

مجموعه�ی در ناسازگار داده�های شناسایی برای روشی زارعی: فاطمه [ ١۶]

.LOOPروش مبنای بر باال بعد با فازی اعداد

L2E and E-Bayesian Methods for مخدوم: ایمان [ ١٧]

Parameters Estimation of Beta Distribution

A New Test of Fit for the Structural:سلمانپور مهدی [ ١٨]

form of a Distribution Based on the Empirical
Characteristic Function

A note on wavelet frames in چشم�آور: دکترجهانگیر [ ١٩]

Hilbert spaces

Hypotheses Optimal Testing for نوایی: دکترلیدر [ ٢٠]

Markov Chains On R- Identification and Ranking
Problems of Multiple.

اساس بر بايد يعنی است. جمعيت حوزه با كردن برخورد بينانه واقع ديگر نكته

چالش�های به بلكه جمعيت جوانی يا و پيری به فقط نه شاخص�ها و مستندات

خوسته�ام من بپردازيم. جمعيت ابعاد تمامی به و رو پيش جمعيتی مختلف

و علمی حرفه�ای، نظام همايش، اين در پايانی بيانه يك طريق از كه است اين

جای چند هر دهد، ارائه جمعيتی شاخص�های از مشخصی توصيف تخصصی،

بينانه واقع و شده اعالم بايد شاخص ابعاد تمامی اما باشد بايد بررسی و بحث

گردد. خورد بر آن�ها با

نور پیام دانشگاه آمار ملی همایش هفتمین

همایش علمی دبیر یارمحمدی، مسعود دکتر

٢٢ و ٢١ تاریخ در مجازی محیط در آمار تخصصی ملی همایش هفتمین

خالصه گردید. برگزار شیراز مرکز نور پیام دانشگاه میزبانی به ١٣٩٢ اسفندماه

می�باشد. ذیل شرح به همایش این آماری اطالعات

نفر ١۴١ کنندگان شرکت تعداد -١

عنوان ١٧٨ شده ارسال مقاالت تعداد -٢

عنوان ١١۶ فارسی مقاالت تعداد -٣

عنوان ١٧ التین مقاالت تعداد -۴

عنوان ٣ شده ارائه� کارگاه�های تعداد -۵

مورد ٢۴ مجازی محیط در کارگاه�ها و سخنرانی�ها تعداد -۶

است: زیر شرح به موازی به�طور شده ارایه های سخنرانی عناوین و سخنرانان

پارامتر آزمون در L q درستنمایی نسبت آماره کاربرد شعبانی: جواد [ ١]

تعمیم�یافته. نهایی مقدار توزیع شکل

از چندنمونه�ای آزمون برای خودراه�انداز روش مزینانی: احسان [ ٢]

مبهم. داده�های با میانگین�ها

درشبکه�های فازی پارامترهای با قیاسی استدالل هاشمیان: مجتبی [ ٣]

بیزین.

به نمونه تبدیل و بسنده آماره�ی از نمونه بازیابی شمس: دکترمهدی [ ۴]

بخش. گاهی غیرآ نمونه�ی یک
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بلوچستان و سیستان دانشگاه •

انجمن نماینده آقابابائی، منصور دکتر آقای از تشکر با

همایش برگزاری گزارش

آمار، گروه همکاری با آن کاربردهای و آمار دانشجویی-استانی همایش اولین

بلوچستان و سیستان دانشگاه فرهنگی معاونت و آمار دانشجویی علمی انجمن

این شد. برگزار ریاضی دانشکده محل در ١٣٩٣ ماه اردیبهشت ١٩ و ١٨ در

کارشناسی و کارشناسی دانشجویان پژوهشی دستاوردهای ارائه هدف با همایش

بود. بلوچستان و سیستان استان از کننده شرکت نفر ۵٠ حدود میزبان ارشد

آزمایش�ها، طراحی رگرسیون، زمانی، سری مباحث همایش این محورهای

آمار اعتماد، قابلیت تصادفی، فرایندهای و احتمال گیری، نمونه روش�های

روش�های گسسته)، و (پیوسته متغیره چند روش�های پرسشنامه، طراحی فازی،

این دبیرخانه به ارسالی مقاالت بین از و بودند آماری شبیه�سازی و ناپارامتری

شدند. پذیرفته دقیقه�ای) ٣٠ سخنرانی (به�صورت ارائه برای مقاله ١۴ همایش

اردیبهشت ١٨ پنجشنبه روز صبح ده ساعت که همایش این افتتاحیه مراسم در

مجید اله کالم از چند آیاتی قرائت با ریاضی دانشکده بصری سمعی سالن در

دکتر آقای ابتدا شد، برگزار دانشگاه معرفی و سرود کلیپ و ملی سرود پخش و

همایشبه کنندگان شرکت به مقدم خیر ضمن همایش) (دبیر دهقان حسین محمد

از لشکری�پور دکتر آقای سپس پرداختند. همایش روی پیش برنامه�های تشریح

خرسندی ابراز آمار علمی انجمن و آمار گروه فعالیت�های و همایش این برگزاری

ادامه، در کردند. استقبال دانشجویی همایش�های اینگونه برگزاری از و نموده

آمار علمی هیئت عضو و مدعو سخنران نسب؛ حسینی ابراهیم محمد دکتر آقای

پرداختند. سخنرانی ایراد به تابعی داده�های تحلیل درباره بهشتی شهید دانشگاه

گزارشی دانشگاه) فرهنگی (معاون جعفری مهدی مهندس آقای ایشان، از پس

فرهنگی معاونت و آمار علمی انجمن توسط شده انجام اجرایی فعالیت�های از

دادند. ارائه همایش این مطلوب برگزاری در دانشگاه

سواد مسابقه پرسشنامه، و افزار نرم آموزشی کارگاه دو همایش، این حاشیه در

گردید. برگزار نیز حرکت دانشگاهی جشنواره از بازدید و آماری

برگزار اردیبهشت ١٩ جمعه ظهر بعد چهار ساعت در همایش این اختتامیه مراسم

و همدلی روحیه از قدردانی ضمن جعفری مهندس آقای مراسم این در گردید.

روحیه این تداوم خواستار آمار علمی انجمن و علمی هیات اعضای بین همکاری

(دبیر تبار حسن فاطمه خانم و همایش) (دبیر دهقان دکتر آقای ادامه، در شدند.

Finite-Dimensional Probabilistic فالحی: کمال [ ٢١]

Modular Spaces

شدند: ارائه نیز زیر آموزشی کارگاه�های

نرم�افزار با آماری کیفیت کنترل تخصصی کارگاه تابعی: علیرضا سید [ ٢٢]

R.

تیر در ترك تشخیص تخصصی کارگاه نعمت�اللهی: امين محمد دکتر [ ٢٣]

عصبی. شبكه�های از استفاده با تیموشنکو

رویکرد با ساختاری معادالت تحلیل تخصصی کارگاه فربد: ابراهیم [ ٢۴]

آموس. افزار نرم با پرسشنامه�ای

دکتری دوره آموختگان دانش

باغفلکی تابان دکتر خانم

آمار کارشناسی کرمانشاه، در ١٣۶۴ سال متولد

کارشناسی کرمانشاه، رازی دانشگاه از ١٣٨۶

دکتری بهشتی، شهید دانشگاه از ١٣٨٩ آمار ارشد

بهشتی. شهید دانشگاه از ١٣٩٢ آمار

زمان و طولی داده�های توأم مدل�های بهبود برای «رهیافت�هایی رساله: عنوان

پیشامد» رخداد تا

گنجعلی مجتبی دکتر آقای راهنما: استاد

هاشمی سیدرضا دکتر آقای مشاور: استاد

آماری مراکز و دانشگاه�ها اخبار

اصفهان دانشگاه آمار گروه ساز، عالمت حسین محمد دکتر نظر زیر

alamatho@sci.ui.ac.ir

مدرس تربیت دانشگاه •

انجمن نماینده گلعلیزاده، دکتر آقای از تشکر با

بین ارتباط توسعه و آماری تحقیقات گسترش آمار، انجمن اهداف راستای در

در مدرس تربیت دانشگاه آمار گروه آمار، رشته دانشجویان و محققان اساتید،

نموده برگزار را زیر تخصصی سمینارهای تحصیلی٩٣-٩٢ سال دوم نیمسال

است.
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انجمن نماینده اصفهانی، مجتبی آقای از تشکر با

سایر والیت دانشگاه در ریزی برنامه و آمار ملی روز همایش برگزاری فعالیت�ها١-

انجمن نماینده اصفهانی، مجتبی آقای از تشکر با

سایر والیت دانشگاه در ریزی برنامه و آمار ملی روز همایش برگزاری فعالیت�ها١-

روز اين گراميداشت همايش « ريزی برنامه و آمار ملی «روز با همزمان -١

شد. برگزار كاربردها و آمار گروه توسط

مراسم این در والیت دانشگاه آمار گروه علمی هيات عضو اصفهانی مجتبی آقای

ارشد كارشناسی آزمون در گفت: دانشگاه این در آمار گروه تاريخچه به اشاره با

دانشگاههای در نفر سه رشته اين دانشجويان از نفر شش ميان از جاری سال

دانشگاه آمار استاد دهقان دكتر آقای مراسم اين ادامه در شده�اند. پذيرفته معتبر

برنامه�ريزی و آمار ملی «روز نام به را روز اين نامگذاری هم بلوچستان و سيستان

تصميم�گيری�ها و جامعه كالن مديريت در برنامه�ريزی و آمار اهميت دهنده نشان «

اطالعات و آمار و است برنامه�ريزی مديريت، ركن اساسی�ترين گفت: و دانست

نظام وجود ایشان می�باشد. برنامه�ريزی اساسی و اصلی پايه آماری داده�های و

آماری اطالعات به دستيابی افزود: و دانست جامعه امروز ملزومات از را آماری

گفتنی است. علمی مديريت اساس و پايه برنامه�ريزی در آن از استفاده و صحيح

علمی مسابقه برگزاری رياضی و آمار های رشته برتر دانشجويان از تقدير است

بود. مراسم اين های برنامه ديگر از مسابقه برندگان به جوايز اهدای و

التحصيل فارغ واليت دانشگاه آمار رشته دانشجويان از گروه اولين -٢

فعالیت�ها سایر شدند.

فارغ ٩٢ ماه شهريور در آمار رشته ٨٨ سال ورودی دانشجويان از گروه اولين

آزمون در زیر شرح به نفر ٣ التحصيل فارغ نفر ۶ بين از شدند. التحصيل

شدند: پذيرفته سراسری دانشگاههای ارشد كارشناسی

بهشتی شهيد دانشگاه در رفيعی پروانه خانم -١

بلوچستان و سيستان دانشگاه در دامنی فائزه خانم -٢

يزد غيرانتفاعی دانشگاه در درازهی احسان آقای -٣

واليت دانشگاه آمار علمی انجمن تخصصی نشريه شماره اولين انتشار -٣

ها فعالیت نامسایر با آمار جهانی سال در آمار علمی انجمن تخصصی نشريه از شماره اولين

به آمار رشته معرفی از پس شماره اين در شد. منتشر ماه آذر در ” محك ”

پرداخته آمار علم از تاريخچه�ای همچنين و جامعه در رشته اين جايگاه بررسی

كارشناسی مقطع در آمار رشته معرفی و آماری طنز آماری، داستان است. شده

است. شماره اين مطالب ديگر از ارشد

علمی هیات اعضای از همایش، دستاوردهای از گزارشی ارائه با همایش) علمی

امور در همکاری دلیل به دانشگاه آمار دانشجویان علمی انجمن و آمار گروه

دکتر آقای سپس نمودند. قدردانی و تشکر همایش برگزاری و مقاالت داوری

نمودند. بیان موفق سمینار یک ارائه نحوه و اصول مورد در را نکاتی آقابابائی

آمار) دانشجویان علمی انجمن مشاور (استاد زارعی حسن دکتر آقای همچنین

برنامه�ریزی خواستار همایش�ها این مثبت نتایج به اشاره با خویش سخنرانی در

جوایزی اهدای با مراسم پایان در شدند. بعدی همایش�های منظم برگزاری برای

برتر مقاله سه نویسندگان آماری)، سواد مسابقه (برنده احمدی رضا آقای از

گردید. تقدیر همایش) برگزیده مقاله (نویسنده کمالی میترا خانم و همایش

ايران پزشكی علوم دانشگاه •

انجمن نماینده رودباری، مسعود دکتر آقای از تشکر با

١٣٩٢ ماه دی در حقانی و صالحی دکتر آقایان توسط ابزارسازی کارگاه -١

گردید. برگزار

دی در حقانی آقای و جمشیدی دکتر خانم توسط عاملی تحلیل کارگاه -٢

گردید. ١٣٩٢برگزار ماه

دانشکده از ریاضی آمار ١٣٩٢گروه ماه بهمن در رئیسه، هیات مصوبه با -٣

علوم دانشگاه بهداشت دانشکده به پزشکی رسانی اطالع و مدیریت

یافت. انتقال ايران پزشكی

”آمار به ریاضی” و ”آمار از گروه نام بهداشت، دانشکده تصویب با -۴

کرد. تغییر زیستی”

مرکز مسئولیت به گروه اعضای از حسینی فاطمه خانم سرکار -۵

شدند. منصوب بهداشت دانشکده دانشجویی پژوهش�های

ايرانشهر واليت دانشگاه •
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